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Ju¿ nied³ugo zatem osi¹gniemy pe³noletnoœæ. Wbrew czarnej wizji z poprzednich
“Dezinformacji” “Albo” wci¹¿ istnieje i ma siê dobrze. Zawsze jednak mo¿e byæ
lepiej. Z okazji Œwi¹t gor¹co wszystkich namawiamy do w³¹czenia siê w nasz¹
lokaln¹ dziennikarsk¹ przygodê. Start od “Albo”, a potem - kto wie? 
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W noc wigilijn¹, w blasku œwiec

melodia kolêd p³ynie w mrok.

Niech Wam przyniesie radoœci moc

i wiele szczêœcia w Nowy Rok...

Nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
nios¹ ze sob¹ wiele radoœci oraz refleksji
dotycz¹cych minionego okresu. 

Niech te Œwiêta bêd¹ dla Pañstwa
niezapomnianym czasem spêdzonym bez
poœpiechu, trosk i zmartwieñ. ¯yczymy, aby
odby³y siê w spokoju, radoœci wœród Rodziny,
Przyjació³ oraz wszystkich Bliskich osób.

Zaœ w nadchodz¹cym Nowym Roku 2008 ¿yczymy wiele zadowolenia i sukcesów z  podjê-
tych wyzwañ du¿o zdrowia i szczêœcia. Niech nie opuszcza Pañstwa pomyœlnoœæ i spe³ni¹ siê
najskrytsze marzenia.

JanBudziñski                       Miros³aw Stegienko Redakcja
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej     Burmistrz Olsztynka “Albo”
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· Zawarto umowê na
opracowanie dokumentacji
technicznej trybun na sta-
dionie miejskim, wykonaw-
c¹ bêdzie Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe K&K w
Stawigudzie, koszt opra-
cowania - 11.224 z³, termin
realizacji - 30.04.2008r.

• 12 paŸdziernika Bur-
mistrz i inni przedsta-
wiciele w³adz uczestniczyli
w obchodach Dnia Komisji
Edukacji Narodowej, orga-
nizowanych we wszystkich
placówkach oœwiatowych
na terenie gminy. 

• Pomimo przeprowa-
dzenia 2-ch przetargów nie
wy³oniono wykonawcy na
opracowanie dokumentacji
technicznej rewitalizacji
centrum miasta i zagospo-
darowania terenu przyzam-
cza - z powodu braku ofert.
W efekcie rozmów Bur-
mistrza z biurami projek-
tów, chêæ wspó³pracy w
tym zakresie wyrazi³a Pani
Wierzchowska - architekt z
Olsztyna. Jej cena za przy-
gotowanie dokumentacji
technicznej zagospo-
darowania Rynku to 45.000
z³ a na zagospodarowanie
przyzamcza - 60.000 z³. Na
wy-konanie us³ugi zostan¹
podpisane umowy.

• 17 paŸdziernika, z
okazji Miêdzynarodowego
Dnia Walki z Ubóstwem
obchodzonego pod has³em
"Nie b¹dŸ obojêtny" Bur-
mistrz uczestniczy³ w semi-
narium zorganizowanym
przez Miejski Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w
Olsztynku. Obecni byli
równie¿ przedstawiciele
jednostek i organizacji
pozarz¹dowych zaintere-
sowanych tym problemem i
niektórzy so³tysi. 

• 18 paŸdziernika Bur-
mistrz spotka³ siê z seniora-
mi z Klubu Seniora dzia³a-
j¹cego przy MOPS w Olsz-
tynku i z³o¿y³ ¿yczenia z
okazji Dnia Seniora. 

• W dniu 24 paŸdzierni-
ka Burmistrz spotka³ siê z
Andrzejem Majchrzakiem
posiadaj¹cym gospodarst-
wo rolne w Ameryce i jego
nastêpc¹ prawnym. W³aœci-
ciele poinformowali o upo-
rz¹dkowaniu placu po by³ej
chlewni w Ameryce oraz
przedstawili swoje przysz³e
plany inwestycyjne. Czêœæ
terenów bêd¹ wykorzysty-
waæ jako rolniczo, a czêœæ,
po wybudowaniu obwodni-
cy, planuj¹ przeznaczyæ pod
budownictwo. Wyrazili

zgodê na wykonanie inwes-
tycji gminnej - budowy
sieci wodoci¹gowej z
Ameryki do Maniek na ich
terenie. 

• 25 paŸdziernika Bur-
mistrz podpisa³ porozumie-
nie ze Starost¹ Olsztyñskim
o przejêciu od Skarbu Pañs-
twa nieruchomoœci w Z¹biu
o pow. 45,88 ha. Podstaw¹
nabycia prawa w³asnoœci
nieruchomoœci przez gminê
jest ostateczna decyzja
Wojewody Warmiñsko -
Mazurskiego z dnia 15
paŸdziernika br. stwierdza-
j¹ca nabycie z mocy prawa
z dniem 1 lipca 2000 r.
prawa w³asnoœci w/w nieru-
chomoœci. W dniu 25
paŸdziernika br. Warmiñsko
-Mazurski Urz¹d Woje-
wódzki w Olsztynie skie-
rowa³ zawiadmienie o 
zmianie w³aœciciela przed-
miotowej nieruchomoœci do
S¹du Rejonowego VI
Wydzia³ Ksi¹g Wieczy-
stych. Starania o pozy-
skanie tych gruntów gmina
rozpoczê³a w roku 2001, w
minionym okresie w tej
sprawie by³o kierowanych
wiele monitów do kompe-
tentnych w³adz, aby uru-
chomi³y procedurê rozpa-
trzenia wniosku. Sprawa
by³a rozpatrywana na
wszystkich szczeblach
administracyjnych, w³¹cz-
nie z Wojewódzkim S¹dem
Administracyjnym w War-
szawie, ostatecznym roz-
strzygniêciem, pozyty-
wnym dla gminy, by³a
wspomniana wczeœniej
decyzja wojewody.  Obec-
nie po wznowieniu granic
geodezyjnych terenu i opra-
cowaniu geodezji na czêœæ
terenów zostanie opracow-
any miejscowy plan
zagospodarowania prze-
strzennego. 

• 25 paŸdziernika Bur-
mistrz zorganizowa³ spot-
kanie z kierownikami
gminnych jednostek organi-
zacyjnych (MOPS, ZASIP,
ZGK, ZGM, TBS) i pra-
cownikami urzêdu miej-
skiego odpowiedzialnymi
za akcjê zimow¹, na którym
omówiono tryb i zasady
pomocy mieszkañcom (w
tym dzieciom) bêd¹cym w
trudnej sytuacji materialnej
oraz zasady zimowego
utrzymania dróg  i ulic.
Informacjê o zasadach
przyjmowania zg³oszeñ z
terenu gminy o koniecznoœ-
ci odœnie¿ania dróg prze-
s³ano so³tysom.

• 26 paŸdziernika Bur-
mistrz uczestniczy³ w kon-
ferencji zorganizowanej
przez MOPS w Olsztynku,
pt. "Przemoc - Lêk - Strach
- Bezradnoœæ - Lokalny sys-
tem przeciwdzia³ania prze-
mocy na terenie Miasta i
Gminy Olsztynek", której
celem by³a wymiana doœ-
wiadczeñ podmiotów
wspó³pracuj¹cych w ra-
mach    Gminnego   Progra-
mu    Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie. W
konferencji uczestniczyli,
m.in. przedstawiciel Powia-
towego Centrum Pomocy
Rodzinie w Olsztynie,
dyrektorzy szkó³ i peda-
godzy szkolni, radni, so³tysi
i przedstawiciele instytucji
zainteresowanych tym
problemem.

• 26-28 paŸdziernika w
sali gimnastycznej Gim-
nazjum w Olsztynku odby³
siê I Miêdzynarodowy
Turniej Siatkówki Dziew-
cz¹t o Puchar Burmistrza.
Organizatorem turnieju by³
Klub WARMISS VOLLEY
Olsztyn reprezentowany
przez nauczyciela kultury
fizycznej z Zespo³u Szkó³
w Olsztynku. W turnieju
uczestniczy³o 10 dru¿yn, w
tym dru¿yna z Francji a z
Olsztynka  UKS Olimpi-
jczyk. 

• 1 listopada w imieniu
spo³ecznoœci lokalnej pod
pomnikiem na cmentarzu w
Sudwie z³o¿ono wi¹zankê
kwiatów i zapalono znicze.

• 5 listopada Burmistrz
uczestniczy³ w konferencji,
pt. " Ramowy Program
Konferencji Inauguracyjnej
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007-2013"
zorganizowanej przez
Marsza³ka Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego,
w której udzia³ wziêli wój-
towie, burmistrzowie oraz
przedsiêbiorcy. 

• 5 listopada na Radzie
Spo³ecznej Gminnego Cen-
trum Zdrowia Zespo³u
Publicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej w Olsz-
tynku, której przewodniczy³
Burmistrz, zapoznano siê z
realizacj¹ bud¿etu za 3
kwarta³y br.,  pozytywnie
zaopiniowano zmiany do
statutu Centrum oraz zaak-
ceptowano zaproponowane
przez dyrektora zmiany w
planie bud¿etu placówki w
roku bie¿¹cym, z uwagi na
zwiêkszone œrodki finan-
sowe otrzymane z kontrak-

tu. 
• Z³o¿ono wnioski do

MEN w Warszawie o
przyznanie œrodków finan-
sowych w kwocie 78.000
z³. - na remonty w obiekcie
Szko³y Podstawowej w
Waplewie z rezerwy przez-
naczonej na realizacjê
zadañ losowych (wniosek
ten zosta³ rozpatrzony
pozytywnie - do bud¿etu
Gminy wp³ynê³a kwota
55.000 z³), oraz na dofinan-
sowanie w kwocie 13.289
z³ do odpraw dla nauczy-
cieli odchodz¹cych na
emeryturê - otrzymano
1.000 z³. 

• Z³o¿yliœmy wniosek do
Wojewody Warmiñsko-
Mazurskiego o dofinan-
sowanie w kwocie 15.751
z³. na rozbudowê moni-
toringu w Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w
Olsztynku. Wniosek zosta³
za³atwiony pozytywnie,
zostan¹ zamontowane 2
kamery wewn¹trz i 2
kamery zewn¹trz budyn-
ków oraz rejestratory.
Gmina sfinansuje 10 %
kosztów.  

• 11 listopada uroczyœcie
obchodziliœmy Œwiêto
Niepodleg³oœci. Po Mszy
Œwiêtej za Ojczyznê,
zosta³a ods³oniêta tablica
"Orze³ Jagielloñski",
upamiêtniaj¹ca pobyt króla
W³adys³awa Jagie³³y w
Olsztynku (zamek). Pod-
czas programu okolicznoœ-
ciowego w Salonie Wysta-
wowym wyst¹pi³a m³odzie¿
z Liceum Ogólnoksz-
ta³c¹cego Nr 1 oraz poloni-
jny zespó³ dzieciêcy z
Litwy.  

• Burmistrz uczestniczy³
w spotkaniu zorganizo-
wanym przez Marsza³ka
Województwa Warmiñsko-
Mazurskiego z okazji
wrêczenia nagród pracown-
ikom socjalnym, za ca³ok-
szta³t pracy zawodowej na-
grodê Marsza³ka otrzyma³a
Dyrektor Miejskiego
Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Olsztynku, Pani
Ewa Szerszeniewska.

• 17 listopada Burmistrz
uczestniczy³ w uroczystym
otwarciu po remoncie
obiektu M³yna w Olsz-
tynku.

• 19 listopada Burmistrz
uczestniczy³ w Walnym
Zgromadzeniu Zwi¹zku
Gmin Regionu I³awsko-
Ostródzkich "Czyste Œro-
dowisko", na którym podjê-
to uchwa³ê o przyjêciu

nowych cz³onków oraz
przedstawiono harmono-
gram rzeczowo-finansowy
budowy Zak³adu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w
Rudnie, udzia³ poszczegól-
nych gmin w realizacji tego
zadania rozliczany jest
wed³ug iloœci mieszkañców. 

• W minionym okresie
odby³y siê spotkania orga-
nizacyjne dot. jarmarku
wigilijnego, który zapla-
nowano na rynku miasta w
dniu 15 grudnia (szczegó³y
na plakatach).

• W dniach 26 i 27
listopada oraz w dniu 10
grudnia w Urzêdzie Miej-
skim w Olsztynku odby³o
siê szkolenie dla rolników
na temat "Zasady wzajem-
nej zale¿noœci w gospo-
darstwie rolnym", które
zorganizowa³ Warmi-ñsko-
Mazurski Oœrodek Doradzt-
wa Rolniczego w Olsztynie,
koordynatorem szkolenia
by³a Pani Jadwiga
Kowalewska.

• 8 grudnia, z okazji
Miko³ajek,  goœcie z Nie-
miec, z Gminy Bad Sachsa
na czele z Panem Karlem
Heinzem Wojd¹ wrêczyli
paczki œwi¹teczne dzieciom
z Domu Dziecka "Nad
Jeziorem" oraz dzieciom z
rodzin korzystaj¹cych z
pomocy MOPS w Olsz-
tynku. W tym samym dniu
innym dzieciom, wska-
zanym przez MOPS, paczki
ufundowa³a Parafia Baptys-
tów. 

• 10 grudnia Burmistrz
uczestniczy³ w posiedzeniu
Zgromadzenia Zwi¹zku
Gmin Warmiñsko-Mazur-
skim, na którym Zarz¹d
Zgromadzenia z³o¿y³ spra-
wozdanie z prac za okres 3
kwarta³ów, omówiono
wstêpne za³o¿enia do
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-
2013, poza tym wybrano
kandydatów do komitetu
steruj¹cego, którymi zos-
tali: z gmin miejskich
Jolanta Piotrowska - Bur-
mistrz Gi¿ycka, z gmin
m i e j s k o - w i e j s k i c h
Miros³aw Stegienko - Bur-
mistrz Olsztynka, z gmin
wiejskich Krzysztof 
Harmaciñski - Wójt  Gminy
I³awa.

• 12 grudnia w Urzêdzie
Miejskim w  Olsztynku
uroczyœcie w wrêczono
medale Prezydenta RP 9
parom ma³¿eñskim za 
50-lecie po¿ycia.

Z PRAC BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ
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• W minionym okresie wydane
zosta³y zarz¹dzenia w sprawach: 

- wprowadzenia zmian w bud¿e-
cie, 

- projektu bud¿etu Gminy Olsz-
tynek na rok 2008,  który zosta³
przeanalizowany przez poszcze-
gólne komisje rady miejskiej i wraz
z autopoprawkami zostanie
przed³o¿ony na sesji w dniu 28
grudnia w celu uchwalenia (doku-
ment zosta³ umieszczony w BIP-ie
urzêdu miejskiego),

-   powierzenia rodzicom (opie-
kunom prawnym) zadania dowo¿e-
nia dzieci i uczniów do placówek
oœwiatowych,

- ustalenia stawek czynszu za
dzier¿awê gruntów na terenie Mias-
ta i Gminy Olsztynek od 1 stycznia
2008 r,

- nieodp³atnego przekazania ZGK
w Olsztynku Stacji Uzdatniania
Wody w Olsztynku i wodoci¹gu
Olsztynek - Kolonia Jemio³owo,

- ustalenia norm zu¿ycia paliwa

dla samochodów s³u¿bowych
Gminy Olsztynek u¿ytkowanych
przez Stra¿ Miejsk¹ w Olsztynku
oraz zasad rozliczania,

- powo³ania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postêpowania,
oceny i wyboru oferty na dostawê
fotoradaru, 

- powo³ania komisji przetargowej
do przeprowadzenia postêpowania,
oceny i wyboru oferty na opraco-
wanie dokumentacji technicznej
kolektorów s³onecznych do

kot³owni przy ul. Daszyñskiego 1
w Olsztynku wraz z modernizacj¹
ciep³oci¹gów,

- ustalenia stawki ekwiwalentu za
1 kilometr przebiegu prywatnych
samochodów osobowych u¿y-
wanych s³u¿bowo,

- zmiany dni pracy w Urzêdzie
Miejskim w Olsztynku ( informacja
w tej sprawie zosta³a zamieszczona
na stronie www.olsztynek.pl oraz w
niniejszej gazecie. 

Ju¿ po raz drugi w naszej gminie zreali-
zowano program wyrównywania szans
edukacyjnych skierowany do uczniów, w
tym równie¿ do tych, którym bariery mate-
rialne utrudniaj¹ dostêp do edukacji, kultu-
ry i sportu. Uczniowie ci, ze wzglêdu na
niskie dochody ich rodzin, rzadziej ucze-
stnicz¹ w zajêciach pozalekcyjnych,
wyjazdach do teatru, kina, filharmonii,
wycieczkach krajoznawczych. Nie staæ ich
na kupno materia³ów na zajêcia plasty-
czne, czy wyjazd na basen. Wielu brakuje
aspiracji i wiary we w³asne si³y. 
Dlatego w okresie od 4 wrzeœnia do 19
grudnia br., z inicjatywy Gminy Olsz-
tynek, w placówkach oœwiatowych i œwiet-
licach realizowano program wyrównywa-
nia szans edukacyjnych. Zadanie to
przeprowadzono w   formie dodatkowych
zajêæ rozwijaj¹cych wiedzê, umiejêtnoœci
oraz zainteresowania, zami³owania i
uzdolnienia dzieci i m³odzie¿y, ale
równie¿ wyjazdów edukacyjnych,
konkursów edukacyjnych i turniejów
sportowych. 
Zadanie to, na wniosek urzêdu miejskiego,
zosta³o dofinansowane ze œrodków progra-
mu rz¹dowego w kwocie ponad 71 tys.
z³otych. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu
ponad 50 nauczycieli, a tak¿e pracow-

ników Gimnazjum i Szko³y Podstawowej
w Olsztynku, Zespo³u Szkolno-Przed-
szkolnego w Waplewie, Szko³y Podsta-
wowej w Elgnówku oraz Szkó³ Filialnych
w Królikowie i Mierkach zrealizowano
1.740 godzin ró¿norodnych zajêæ (116
godzin tygodniowo). Zajêcia sportowe,
muzyczne, teatralne, chóru, czy plastyczne
cieszy³y siê bardzo du¿ym zaintere-
sowaniem. Czêœæ dzieci uczêszcza³a na
ciekawe zajêcia z jêzyka polskiego, his-
torii (w tym historii naszego regionu),
informatyki, przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych, czy te¿ dla uczniów z klas
nauczania zintegrowanego. Odby³y siê
równie¿ wycieczki edukacyjne do Malbor-
ka, Grunwaldu, planetarium i muzeum
przyrody. Uczniowie mieli mo¿liwoœæ
wys³uchania koncertu w filharmonii,
zobaczenia spektaklu teatralnego, skorzys-
tania z wyjazdów na basen.  Czêœæ zajêæ
nauczyciele przeprowadzili bezp³atnie. 
Kupiono równie¿ sprzêt sportowy, radio-
magnetofony i odtwarzacze DVD, telewiz-
or, gry edukacyjne i œwietlicowe, ksi¹¿ki,
pomoce dydaktyczne, materia³y plastyczne
i piœmiennicze. Zorganizowano konkursy
plastyczne, turnieje sportowe, przedsta-
wienia teatralne.  W szko³ach pracowa³y
ko³a dziennikarskie redaguj¹ce gazetki

szkolne, przeprowadzono szereg zajêæ
aktywizuj¹cych z przedstawicielami
samorz¹du szkolnego oraz ze znajomoœci
zasad bezpiecznego poruszania siê po dro-
gach.
Niestety kontynuacja tego potrzebnego
programu zale¿y od œrodków z bud¿etu
pañstwa, który nie zosta³ jeszcze uch-
walony. Wiadomo jednak, ¿e w przysz³oœci
bêd¹ œrodki równie¿ z funduszy unijnych.

Wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pra-
cownikom administracji i obs³ugi szkó³
oraz urzêdu miejskiego, uczestnicz¹cym w
realizacji  zadania, pn. "Szansa na sukces
edukacyjny i kulturowy dla dzieci i
m³odzie¿y z terenu Gminy Olsztynek"
sk³adam gor¹ce podziêkowania za twórczy
udzia³ oraz zaanga¿owanie, które z
pewnoœci¹ przyczyni³y siê do wyrównania
startu edukacyjnego naszych dzieci i
m³odzie¿y, a tak¿e zapewni³y im mo¿liwoœæ
udzia³u w atrakcyjnych zajêciach. Niech ta
ciê¿ka praca, w tym wykonana spo³ecznie,
bêdzie Ÿród³em satysfakcji z dobrze wyko-
nanego zadania. Cieszê siê, ¿e mogê liczyæ
na wsparcie oddanego sprawom edukacji
grona fachowców.

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH 

Od kilku lat Gmina Olsztynek, na podstawie ustawy o systemie oœwiaty,
przekazuje do dyspozycji szkó³ œrodki na pomoc materialn¹ o charakterze
motywacyjnym. Pomoc ta realizowana jest w formie jednorazowych stype-
ndiów za pierwszy i drugi semestr. Stypendia otrzymuj¹ uczniowie, którzy
wyró¿niaj¹ siê osi¹ganiem wysokich wyników w nauce oraz du¿¹ akty-
wnoœci¹ spo³eczn¹ w ¿yciu szkó³, a tak¿e najzdolniejsi m³odzi sportowcy.
Co roku z formy tej pomocy korzysta 50 uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjum. Przy udzielaniu stypendiów nie bierze siê pod uwagê sytuacji
materialnej, a jedynie osi¹gane wyniki. Dla grupy uczniów znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji przyznawane s¹ stypendia i zasi³ki szkolne w ramach
pomocy edukacyjnej o charakterze socjalnym oraz pomoc w formie dofi-
nansowania zakupu podrêczników i mundurków szkolnych.

Miros³aw Obrêbski

Stypendia za wyniki w nauce 
i osi¹gniêcia sportowe

ZAMIANA DNIA PRACY URZÊDU
MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU

- grudzieñ 2007 r.

Szanowni Pañstwo
Uprzejmie informujê, i¿ podj¹³em decyzjê o zmianie

terminu pracy Urzêdu Miejskiego w Olsztynku w grud-
niu br. w nastêpuj¹cy sposób:
- 24 GRUDNIA 2007R (WIGILIA) - Urz¹d Miejski 

nieczynny,
- 29 GRUDNIA 2007R (SOBOTA) - Urz¹d Miejski 

czynny w  godzinach 7.15 - 15.15
Za wszelkie niedogodnoœci z tym zwi¹zane bardzo

przepraszam.
Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko
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Po 1945r. tylko jedna ulica w Olsz-
tynku otrzyma³a imiê jednego z jej
mieszkañców. Tym cz³owiekiem by³
Feliks Klikowicz. W paŸdzierniku b.r.
minê³a 120 rocznica jego urodzin. Przy
tej okazji warto przypomnieæ m³odym
mieszkañcom Olsztynka postaæ tego
niezwyk³ego cz³owieka.

Urodzi³ siê 24 paŸdziernika 1887r. w
Kamionce na WileñszczyŸnie, w zaborze
rosyjskim w polskiej rodzinie Jana
Klikowicza i Marii z Rychlickich. Od
dziecka by³ pracowity i ca³y wolny czas
poœwiêca³ nauce. Dziêki temu ukoñczy³
w 1908r. szko³ê œredni¹ w Grodnie z
odznaczeniem za wybitne wyniki. Jego
marzeniem by³a medycyna. Zda³ egza-
miny wstêpne na wydzia³ lekarski Uni-
wersytetu Juriewskiego w Dorpacie
(obecnia Estonia), ale nie zmieœci³ siê w
10 - procentowym limicie wyzna-
czonym przez w³adze carskie dla
Polaków chc¹cych studiowaæ. Za³amany
wróci³ do rodzinnego domu. W kilka
tygodni po rozpoczêciu roku akademic-
kiego zmar³ jeden ze studentów medy-
cyny. I wówczas na terenie uczelni
rozwieszono og³oszenie, ¿e poszukuje
siê Feliksa Klikowicza. Wiadomoœæ ta
dotar³a dosyæ szybko do zaintere-
sowanego, który nastêpnego dnia zg³osi³
siê na uczelniê i zosta³ studentem.

Ukoñczy³ studia w 1914r., w momen-
cie kiedy wybuch³a I wojna œwiatowa.
Jesieni¹ wcielono go do carskiego wojs-

ka i lekarsk¹ praktykê zdobywa³ w
okopach, pod gradem kul, nios¹c pomoc
rannym ¿o³nierzom. S³u¿y³ jako lekarz w
99 Iwanogrodzkim Pu³ku Piechoty wal-
czy³ w Prusach Wschodnich oraz pod
Warszaw¹, póŸniej w Karpatach i
Besarabii. W czasie wojny chorowa³ na
dur brzuszny i tyfus plamisty ale jakimœ
cudem wyszed³ z tych chorób
zwyciêsko. Dyplom lekarza uzyska³ 23
czerwca 1917r. (nr 2358). Trudne chwile
prze¿y³ po wybuchu rewolucji
paŸdziernikowej, kiedy to zbuntowani
¿o³nierze bazpardonowo rozprawiali siê
z oficerami i kadr¹ dowódcz¹. Jemu
darowali ¿ycie i nawet wybrali przewo-
dnicz¹cym komitetu wojenno -
rewolucyjnego. Doktor Klikowicz nie
by³ zwolennikiem bolszewickiej
rewolucji, marzy³ o wolnej Polsce. W
1918r. zosta³ zdemobilizowany, a w la-
tach 1919 - 1920 pe³ni³ funkcjê ordyna-
tora szpitala w Kamieñcu Podolskim. W
rodzinne strony powróci³ dopiero w
1921r. W okresie 1921 - 1928 by³
kierownikiem Szpitala Epidemicznego
Wydzia³u Powiatowego w Wasiliszkach,
równoczeœnie pracowa³ jako lekarz
rejonowy powiatu Szczuczyn w woje-
wództwie nowogrodzkim. W tym czasie
za³o¿y³ rodzinê. Z ¿on¹ Eugeni¹ (z domu
Mokrska) mieli trójkê dzieci: córki Irenê
i Zofiê oraz syna Jerzego. W latach 1929
- 1939 by³ lekarzem rejonowym i
kierownikiem oœrodka zdrowia w
Ostrynie, w powiecie Szczuczyn.

W okresie II wojny œwiatowej do

1941r. kierowa³ szpitalem gminnym i
przychodni¹ w Ostrynie, póŸniej prak-
tykowa³ prywatnie w JanowszczyŸnie w
powiecie Sczuczyn. Leczy³ ludnoœæ
cywiln¹ i udziela³ pomocy lekarskiej
¿o³nierzom z oddzia³ów partyzanckich,
czêsto ryzykuj¹c w³asnym ¿yciem. Po
wojnie do 1946 r. pracowa³ w Wasi-
liszkach jako lekarz rejonowy. By³
œwiadkiem przymusowej repatriacji lud-
noœci polskiej z Wileñszczyzny. Zrozu-
mia³, ¿e te¿ musi wyjechaæ i opuœciæ
rodzinn¹ ziemiê. Do Olsztynka przyby³
w 1946r. i zamieszka³ na kolonii Œwiêto-
jañska Karczma - 5 km za miastem, przy
drodze prowadz¹cej do Ostródy. Wybra³
œwiadomie to miejsce, ¿eby byæ blisko
natury. Mieszka³ z ¿on¹ i trójk¹ dzieci w
ma³ym dworku. Uprawia³ kilka hektarów
ziemi, hodowa³ zwierzêta. Do Olsztynka
jeŸdzi³ bryczk¹ lub chodzi³ pieszo. Pra-
cowa³ w kilku miejscach: w Oœrodku
Zdrowia w Olsztynku (1948 - 1973), w
sanatorium w Ameryce (1948 - 1965),
poza tym przyjmowa³ chorych w Sta-
wigudzie, Elgnówku, Platynach. W
1949r. wspólnie z Teres¹ Kirko zorgani-
zowa³ Miejski Oœrodek Zdrowia w Olsz-
tynku, w 1952r. utworzy³ izbê porodow¹
w budynku przy ulicy Ostródzkiej. Dok-
tor Feliks Klikowicz pracowa³ do 1973r.,
czyli do 86 roku ¿ycia, na pe³nym etacie
i nie pobiera³ emerytury.

Lubi³ wieœ, ciê¿k¹ fizyczn¹ pracê na
roli, lubi³ wstawaæ latem o czwartej rano,
chodziæ po rosie i wdychaæ œwie¿e,
czyste powietrze. Na pytanie dzie-
nnikarza, w czym tkwi tajemnica jego
¿ywotnoœci doktor Klikowicz
odpowiedzia³ tymi s³owami: "Je¿eli

COŒ Z HISTCOŒ Z HISTORIIORII

Doktor Feliks Klikowicz
(zdjêcie z okresu przed 1939r.).

Feliks Klikowicz (1887 - 1980)

Charakterystyczna postaæ doktora w 
kapeluszu i d³ugim palcie.

M³ody Feliks Klikowicz w mundurze
armii carskiej (rok 1914).
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cz³owiek ma byæ zdrowy i d³ugo
sprawny, przede wszystkim musi go
urodziæ zdrowa matka, musi te¿ dbaæ o
niego w pierwszych latach jego ¿ycia. Ja
mia³em tak¹ matkê. W latach
póŸniejszych trzeba oczywiœcie ju¿
samemu troszczyæ siê o siebie, zachowaæ
we wszystkim umiar. Ja na przyk³ad
nigdy nie upi³em siê, nie wypali³em ani
jednego papierosa. Nigdy te¿ nie
zmitrê¿y³em nocy graj¹c w karty".

By³ bardzo dobrym lekarzem, oddaj¹-
cym siê bezgranicznie i bezinteresownie
swojej zawodowej pracy. Wra¿liwy na
ludzkie cierpienie i niedolê niós³ pomoc
o ka¿dej porze dnia i nocy. Przez kilka-

dziesi¹t lat leczy³ ludzi, niós³ im ulgê w
cierpieniu i przywraca³ zdrowie. By³
czêsto jedynym lekarzem na ogromnym
terenie, wiêc musia³ zszywaæ rany i
odbieraæ porody, leczyæ zapalenie p³uc i
zwalczaæ wszawicê. Nie móg³ siê pod-
daæ, gdy¿ czêsto tylko w nim chory
widzia³ wybawienie. Jego filozoficzny
spokój, mi³oœæ do ludzi, swoista hierar-
chia wartoœci, w której pieni¹dz nie zaj-
mowa³ pierwszego miejsca, stworzy³y
etos niemal doskona³ego lekarza i
cz³owieka. Ludzie darzyli doktora
Klikowicza wielkim szacunkiem, bez-
granicznym zaufaniem i wrêcz mi³oœci¹.
Nawet komunistyczna w³adza, której nie

by³ sympatykiem, musia³a doceniæ osi¹g-
niêcia Doktora przyznaj¹c mu w 1973r.
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

Feliks Klikowicz zmar³ 26 paŸdzierni-
ka 1980r. i zosta³ pochowany na cmen-
tarzu w Olsztynku u boku swojej ¿ony.
Ju¿ w 1981r. rada miasta podjê³a uch-
wa³ê w sprawie nadania ulicy przy obec-
nym Liceum Ogólnokszta³c¹cym imienia
doktora Klikowicza. Uchwa³ê podjêto
jednomyœlnie i do tej pory nikt z
mieszkañców nie zakwestionowa³ tej
decyzji.

Bogumi³ KuŸniewski

Informacje:
"Gazeta Olsztyñska", 1973 z 22 lipca,
1980, nr 234 i 235; Skrobacki A., Album
lekarzy - pionierów s.80-81; Bednarski
Z.M., Rocznik Medyczny.

Doktor Feliks Klikowicz w swoim
gabinecie podczas pracy.

Rodzina Klikowiczów (Œwiêtajny -1946r.). Siedz¹, od prawej strony strony: dr Klikow-
icz i ¿ona Eugenia. Stoj¹, pierwsza od prawej strony - córka Zofia, trzeci - syn Jerzy,
czwarta - córka Irena.

Og³oszenia drobne

Do wynajêcia mieszkanie 3-pokojowe w domku jed-
norodzinnym.
Tel. 695-148-857, 606-143-545 

Kupiê zad³u¿on¹ spó³kê z o.o., tel. 0-692-731-041

Szanowni Pañstwo

Bardzo dziêkujê Wszystkim, którzy mi zaufali i zechcieli
oddaæ na mnie g³os w ostatnich wyborach do Sejmu. W swoim
programie stawia³am na:
- poprawê jakoœci w us³ugach medycznych, bo zdrowie jest
przecie¿ bezcenne,
- bezpieczeñstwo, bo to niezbêdne,
- kompetencje, bo one kszta³tuj¹ jutro,
- zwiêkszenie roli kobiet w ¿yciu spo³ecznym, bo brakuje
rozwi¹zañ systemowych, które by pomog³y kobietom ³¹czyæ
sprawy rodziny i kariery zawodowej bez uszczerbku na ka¿dej z
nich.

Niezale¿nie od wyniku wyborów, nadal bêdê aktywnie dzia³aæ
na rzecz spraw i ludzi, o których dobro zawsze zabiegam. Nie
zawiodê pok³adanych we mnie nadziei.

Z poszanowaniem
Irena Petryna

Pani 
Halinie Stasiorowskiej

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia 
z powodu œmierci Brata

sk³adaj¹ cz³onkowie Klubu Seniora, 
spo³ecznoœæ Domu Dziennego Pobytu 

i pracownicy MOPS z Olsztynka.
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Szanowni Pañstwo!

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Olsztynku sk³ada
serdeczne podziêkowania dla Pastora Koœcio³a Chrzeœcijan Bap-
tystów - Stefana Szmigla oraz Komendanta Ochotniczej stra¿y
po¿arnej z Bad Sachsa - Pana Karla - Heinza Woydy za zorgani-
zowanie i przekazanie gwiazdkowych prezentów dla dzieci z
okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 

W ramach akcji "gwiazdkowa niespodzianka" przygotowano
prezenty, które otrzyma³o 50 dzieci, natomiast w akcji œwi¹tecznej
rodziny z Niemiec przygotowa³y prezenty dla 85 dzieci z terenu
Gminy Olsztynek. Dzieci te ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê rodziny
nie mog¹ liczyæ na gwiazdkowe prezenty. Podarowane
niespodzianki na pewno wywo³aj¹ uœmiech i radoœæ na twarzach
dzieci.

Dziêkujemy za dotychczasowe zaanga¿owanie Przedstawicieli
Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów oraz rodzin z Niemiec, tym
samym liczymy na dalsz¹ wspó³pracê . 

W zwi¹zku z nadchodz¹cymi Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
sk³adam serdeczne ¿yczenia œwi¹teczne.

Z wyrazami szacunku

Jest na œwiecie szczêœcie, ale w poczciwej 

pracy - nie w obietnicach losu i loterii. 

Joseph Conrad

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Olsztynku w dniu 5 grudnia z okazji 
Miêdzynarodowego Dnia Wolontariatu 

sk³ada serdeczne
podziêkowania za ca³okszta³t pracy.

5 grudnia to œwiêto wszystkich tych, którzy chc¹
zmieniaæ rzeczywistoœæ pomoc¹, rad¹ i

uœmiechem. Pomagaj¹ innym i sobie. Bo cu¿
mo¿e byæ coœ piêkniejszego, 

ni¿ w³aœnie TEN UŒMIECH, tak obficie pojawia-
j¹cy siê w podziêkowaniu 

za Wasz¹ pracê. 
Mamy nadziejê, ¿e praca w ramach wolontariatu

przynosi Pañstwu satysfakcje, 
tym samym licznym na dalsz¹ wspó³pracê

Dziœ, to My pamiêtamy o Was.

DZIÊKUJEMY

PRACOWNICY MIEJSKIEGO 
OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ 

W OLSZTYNKU

" Dostojni, czcigodni Jubilaci "
Podobnie jak w latach ubieg³ych, Burmistrz Olsztynka  i Prze-

wodnicz¹cy Rady Miejskiej, w imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej mieli zaszczyt wrêczyæ szesnastu parom ma³¿eñskim
mieszkaj¹cym na terenie gminy Olsztynek medale za "D³ugolet-
nie Po¿ycie Ma³¿eñskie". Uroczystoœci przygotowane przez
Kierownika USC w Olsztynku odby³y siê w dniach 29 czerwca i
12 grudnia 2007r.

Ma³¿eñstwa, które zosta³y odznaczone to Pañstwo: 
Aleksandra i Stanis³aw Gutkowscy, El¿bieta i Mieczys³aw
Grabowscy, Danuta i Marian Kotwiccy, Lucyna  i Józef Kraw-
czyk, Celina i W³adys³aw Lis, £ucja i Wies³aw Olejkowscy, Anna i
Józef  Pasiorowscy, Teresa i Henryk Pielachowie, Maria i Henryk
Borawscy, Teresa i Boles³aw G¹tkowscy, Teresa i Herbert
Kamiñscy, Kazimiera i Kazimierz Nowakowscy, Janina i Zbigniew
Pastuszko, Józefa i Jan Piaseccy, Anna i Jerzy Zgliniccy,
W³adys³awa i Boles³aw Zygmunt, Janina i Józef ¯mijewscy.

Dekoruj¹c medalami Szanownych Jubilatów w³adze miasta
z³o¿y³y im ¿yczenia zdrowia , wszelkiej pomyœlnoœci i samych
pogodnych dni na dalszej wspólnej drodze ¿ycia.
Oprócz Jubilatów goœæmi uroczystoœci by³y równie¿ najbli¿sze
rodziny odznaczonych par. Po czêœci oficjalnej i programie rozry-
wkowym, który przedstawi³y Panie z Dziennego Domu Pomocy
w Olsztynku "Swojska Nutka"  nadszed³ czas na wspomnienia.
Nie zabrak³o momentów radosnych i wzruszaj¹cych.

Czcigodnym Z³otym Jubilatom nale¿¹ siê wyrazy uznania i
g³êbokiego szacunku za ich wk³ad w rozwój  lokalnej spo³ecznoœ-
ci  oraz za trud podtrzymywania wiêzi rodzinnych.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 2008
wszystkim Szanownym Jubilatom, oraz mieszkañcom naszej
gminy sk³adam najlepsze ¿yczenia.

Janina Panasiuk
Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego

w Olsztynku

GRATULACJE  I

PODZIÊKOWANIA

Z okazji jubileuszu 15-LECIA ALBO
Aktualnoœci Lokalne Biuletyn Olsztynecki

w imieniu spo³ecznoœci lokalnej
sk³adamy z g³êbi serca p³yn¹ce gratulacje.

Serdecznie dziêkujemy Zespo³owi Redakcyjnemu,
osobom wspó³pracuj¹cym z BIULETYNEM i
wspó³tworz¹cym jego wydanie  za wytrwa³oœæ,

upór, cierpliwoœæ 
i ci¹g³e d¹¿enie do wyznaczonego celu.

Dziêki Pañstwa pracy spo³ecznej wiele informacji
o bie¿¹cej dzia³alnoœci w³adz i gminnych instytucji
oraz o historii tych ziem przekazywanych jest sys-

tematycznie do r¹k czytelnika.
Satysfakcj¹ dla Pañstwa pracy niech bêdzie 

ka¿dy kolejny numer Biuletynu.
Osobom wspó³redaguj¹cym ALBO  ¿yczymy 
dalszych osi¹gniêæ na niwie dziennikarskiej a

czytelnikom coraz ciekawszej lektury.

Jan Budziñski                      Miros³aw Stegienko  
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej    Burmistrz Olsztynka



W dniach 8-11 listopada 2007
roku w hali sportowej Gim-
nazjum w Olsztynku rozegrano
V ju¿ Ogólnopolski Turniej w
Minikoszykówce Dziewcz¹t i
Ch³opców "Olsztynek-Top
2007" (rocznik 1996 i m³odsi)
o puchar Burmistrza Miasta
Olsztynek. 
W pi¹tkowe popo³udnie odby³o
siê oficjalne otwarcie imprezy, z
udzia³em w³adz, przedstawicieli
oœwiaty, sponsorów oraz kibi-
ców. Otwarcia dokona³ Bur-
mistrz Miasta i Gminy Olsz-
tynek Miros³aw Stegienko. 
Do rozgrywek, w czasie których
by³o a¿ 40 meczów, przyst¹pi³o
po 8 dru¿yn dziewcz¹t i
ch³opców, z Kartuz, Kolbud,
Lêborka, Nidzicy, Dzia³dowa,
Gdañska, Gliwic, Kwidzyna,
Czêstochowy i Olsztynka.
Bardzo dobrze zaprezentowa³y

siê olsztyneckie dru¿yny.
M³odzi koszykarze z UKS "Top-
Spin" Olsztynek w meczach
grupowych wygrali 66:18 z
UKS "Olimpia" Czêstochowa,
46:28 z UKS "De La Salle"
Gdañsk oraz 53:20 z dru¿yn¹
MTS "Basket" Kwidzyn. W pó³-
finale turnieju spotkali siê z
zawodnikami GTK "Britam"
Gliwice, wygrywaj¹c po zaciê-
tym meczu 32:29. W meczu
fina³owym, koñcz¹cym cztero-
dniowe zmagania, ch³opcy z
Olsztynka przy og³uszaj¹cym
dopingu wype³nionej po brzegi
hali, po zaciêtym i emocjonuj¹-
cym meczu przegrali 25:37 z
dru¿yn¹ UKS "Bryza" Kolbudy. 
Ekipê UKS "Top-Spin" Olsz-
tynek reprezentowali: Bartosz
Undrunas (kapitan), Wojciech
Argalski, Bart³omiej Bednarski,
Micha³ Binkul, Maciej Czepe,

Micha³ Czyrak, Adrian D³u-
gokêcki, Rados³aw Duda,
Micha³ Hapanowicz, Mateusz
Kominek, £ukasz Solis, Pawe³
Szantar, Damian Waloszek.
Trenerem dru¿yny by³ Ma-
riusz Obarek.
Trzecie miejsce wœród ch³opców
wywalczy³a dru¿yna GTK "Bri-
tam" Gliwice po zwyciêstwie
54:12 nad MTS "Basket"
Kwidzyn.

Dziewczêta z Olsztynka
reprezentuj¹ce UKS "Basket"
Olsztynek w meczach gru-
powych wygra³y 20:18 z RPG
"Bryza" 2 Kolbudy i 35:6 z
UKS "De La Salle" Gdañsk oraz
przegra³y 16:36 z UKS "Trops"
Kartuzy. Mimo dwóch zwy-
ciêstw zajê³y trzeci¹ pozycjê w
swojej grupie i gra³y o miejsca
5-8. W dalszej czêœci rozgrywek
olsztyneckie koszykarki od-
nios³y kolejne zwyciêstwa
pokonuj¹c 32:13 UKS "Trójka"
Dzia³dowo i 32:19 UKS "Trój-
ka" Nidzica, zajmuj¹c ostate-
cznie pi¹te miejsce.
Dru¿ynê UKS "Basket" Olsz-
tynek reprezentowa³y: Katarzy-
na Kotwicka, Katarzyna Kaska,
Iga Szypowska, Laura Jas-
trzêbowska, Alicja Marciniak,
Agata Masiak, Wanessa
Koz³owska, Aleksandra £ukasik,
Alicja Szulewska, Iza Witkows-
ka, Aleksandra Œwiercz, Domini-
ka Kowalewska i Monika
Gronkiewicz. Trenerem dru-
¿yny by³a Maria Gronkiewicz.
W ostatecznej klasyfikacji I
miejsce wœród dziewcz¹t zajê³a
dru¿yna UKS "Trops" Kartuzy
pokonuj¹c w finale 30:23 RPG
"Bryza" 1 Kolbudy. Trzecie
miejsce przypad³o dru¿ynie SP
Nr 5 z Lêborka, która po zaciê-
tym meczu pokona³a 24:21 RPG
"Bryza" 2 Kolbudy.
Mecze sêdziowali cz³onkowie
Wa r m i ñ s k o - M a z u r s k i e g o
Kolegium Sêdziów: Zdzis³aw
Zió³kowski (sêdzia g³ówny),

Katarzyna Bialuk, Marta Kan-
torska, Arkadiusz Leska, Jakub
Pietrzak, Andrzej Antonow oraz
Piotr Sze³omow.

Na zakoñczenie turnieju przy-
byli równie¿ przedstawiciele
w³adz Miasta i Gminy Olsz-
tynek, przedstawiciele oœwiaty
oraz Prezes Warmiñsko-
Mazurskiego Zwi¹zku Koszy-
kówki a tak¿e sponsorzy i sym-
patycy koszykówki. 

Zwyciêzcom i uczestnikom
zawodów wrêczono liczne
nagrody, m.in. puchary, medale,
dyplomy i okolicznoœciowe
znaczki oraz atrakcyjne nagrody
rzeczowe (sprzêt sportowy i
turystyczny, telewizory, DVD,
koszulki, maskotki).
Pawe³ Szantar i Laura Jas-
trzêbowska z Olsztynka zostali
wybrani do dru¿yn "All Stars", a
najlepszymi zawodnikami w
zespo³ach z Olsztynka zostali
Bart³omiej Bednarski i Alicja
Szulewska.

V Ogólnopolski Turniej w
Minikoszykówce Dziewcz¹t i
Ch³opców "Olsztynek-Top
2007" zakoñczy³ siê sukcesem
sportowym i organizacyjnym.
S³owa uznania nale¿¹ siê
pomys³odawcom i g³ównym
organizatorom turnieju oraz
w³adzom samorz¹dowym Olsz-
tynka oraz Powiatowi Olsz-
tyñskiemu. Podziêkowania za
wspó³organizacjê nale¿y skie-
rowaæ równie¿ do dyrekcji olsz-
tyneckich szkó³ (SP i Gim-
nazjum), nauczycieli, rodziców
zawodników oraz sponsorów,
bez których impreza nie by³aby
tak okaza³a i efektowna. 

Wszystkim zaanga¿owanym w
organizacjê tej imprezy nale¿¹
siê gratulacje, ¿e tak wid-
owiskowa i spektakularna
impreza wesz³a na sta³e do
kalendarza imprez sportowych
naszego regionu. Do zobaczenia
za rok!

Piotr Podhajny
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Choinka w domu

Wysoka zielona, œwieci œwiate³kami,
Pachn¹ca piêknie wystrojona,
Przyjemnie i mi³o jak stoi w pokoju,
Mo¿na siedz¹c marzyæ w œwi¹tecznym nastroju.

Pod choink¹ szopka z dzieci¹tkiem na sianku
Siedz¹c sama marzê o poranku
Za oknem zima, sypi¹ bia³e p³atki
Wracaj¹ wspomnienia z domu mojej matki.

By³a choinka, œwieczki siê na niej pali³y,
Wszystkie ozdóbki dzieciaki same zrobi³y.
Wisia³y bombki, ³añcuchy papierowe, s³omiane,
Pierniczki, cukierki, w³oskie orzechy.
Ile¿ by³o uciechy kiedy drzewko by³o ubrane.

W izbie ciep³o, czysto wysprz¹tane, 
Pachnia³o ¿ywic¹, sianem,
Na stole bia³y obrus, op³atek,
Talerze, misy z wieczerz¹ rozstawione,
Pierogi z grzybami, barszcz z uszkami.

Ryby sma¿one, œledzie, kartofle pieczone,
Barszczyk z czerwonym burakiem,
Kluski z utartym w donicy makiem.
Zawsze ucieraæ pomagam,
Ukradkiem rodzynki wyjada³am,
Wszystko postne, pachn¹ce, olejem kraszone,
Dwanaœcie potraw na stole ustawione.

Kiedy ju¿ wieczerza rozstawiona,
Najpierw modlitwa odmówiona,
Zaczê³o siê dzielenie op³atkiem,
Pierwsi byli babcia z dziadkiem,
Potem rodzice, my z rodzicami babci¹,
I miêdzy sob¹.

W naszym domu babcia by³a najwa¿niejsz¹ osob¹.

20.12.2005
H. Lewandowska

Pisaæ ka¿dy mo¿e...

ŒWIÊTO KOSZYKÓWKI

Ch³opcy z UKS “Top-Spin” wys³uchuj¹ rad trenera.



Po zakoñczonej rundzie jesiennej roz-
grywek ligi okrêgowej pi³karze
"Olimpii" Olsztynek ju¿ drugi miesi¹c
zas³u¿enie odpoczywaj¹. Aby nie zapo-
mnieæ pi³karskiego rzemios³a raz w
tygodniu maj¹ treningi w salach gim-
nastycznych, a niektórzy z pi³karzy graj¹
w olsztyneckiej lidze halowej. 

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêta-
mi zarz¹d klubu oraz pi³karze sk³adaj¹
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych i

spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym
Roku wszystkim czytelnikom
"ALBO", kibicom oraz, w szczegól-
noœci, naszym sponsorom (Tymbark S.
A.,  Octim, Stacja paliw K. G¹sio-
rowski,  Dorex z Dorotowa, Bazi,
firma przewozowa S³awomira Jastrzê-
boskiego, Biedronka,  i wielu innych
dziêki którym jest mo¿liwe funk-
cjonowanie naszego klubu. 
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4 X Ul. Warszawska. Wiêk-
szy i silniejszy, w dodatku pod
wp³ywem alkoholu, Rados³aw
G. za¿¹da³ od Szymona B. u¿y-
czenia telefonu komórkowego,
niby do wys³ania sms-a i ju¿ go
nie odda³. Trafi za to do s¹du
pod zarzutem przyw³aszczenia.

W okresie od 1 X do 10 X
okradziono domek letniskowy w
Nowej Wsi Ostródzkiej. £upem
z³odzieja (z³odziei) pad³y:
ch³odziarka, frytkownica,
mikrofalówka i inne drobniejsze
przedmioty - w³asnoœæ Artura K.
z M³awy.

15 X OW Syrenka. Do s¹du
trafi Seweryn R. z Sitna za
kradzie¿ telefonu komórkowego
Nokia (360 z³) Paw³owi O.

16 X Zezuty k/Mycyn.
Andrzej K. pozostawi³ nie-
rozwa¿nie w przedsionku nie
zamkniêtego domu pi³ê spali-

now¹ Husquarna o wartoœci
1200 z³. Z³odziej tylko na to
czeka³!

17 X Przed s¹dem bêd¹
równie¿ odpowiadaæ Janusz O. i
Janusz L. z Jemio³owa. W
wyniku dzia³añ policji i stra¿y
leœnej udowodniono im kradzie¿
drewna z lasu k/Jemio³owa.
WieŸli ju¿ je "¯ukiem" i na
dodatek nie zatrzymali siê
policji, próbuj¹c szczêœcia w
ucieczce.

Nie wiadomo jak oceniæ
jazdê Janusza O. ci¹gnikiem
nastêpnego dnia po w/w zdarze-
niu. Jecha³ po pijanemu bo: a)
lekcewa¿y sobie zupe³nie pra-
wo, b) wypi³ bo drêczy³y go
wyrzuty sumienia?

18/19 X Parking przy ul.
Kolejowej. Polak potrafi - po co
p³aciæ za paliwo, jak mo¿na siê
w³amaæ do baku samochodu i
ukraœæ, w tym przypadku 40 l
ON!  

20/21 X Oœrodek Wypo-
czynkowy WDW Waplewo.
Robert B. z Pruszkowa, bêd¹c w
stanie po, tzw. spo¿yciu zak³óca³
porz¹dek we wszelki mo¿liwy
sposób, a na dodatek napad³ na
wezwanych do interwencji
funkcjonariuszy policji.

20/21 X Prawdopodobnie ten
sam sprawca, który 2 dni
wczeœniej ukrad³ paliwo przy ul.
Kolejowej w³ama³ sie do baku
samochodu Jelcz. Musia³ byæ
bardzo dyskretny, bowiem rzecz
dzia³a siê na dozorowanym tere-
nie ZGK.

30 X Bardzo oszczêdnie
zachowali siê mieszkañcy jednej
z posesji w Waplewie. Zamiast
korzystaæ z energii mierzonej
licznikiem pod³¹czyli dwa kable
do s³upa. Ujawnili to pracowni-
cy zak³adu energetycznego.

4/5 XI Jemio³owo. Z dzia³ki
rekreacyjnej Zdzis³awa W. z
Olsztyna zniknê³o 40 meta-
lowych s³upków, elementów
ogrodzenia.

6/7 XI Parking Stacji Paliw
Shell w Witramowie. Marn¹
opiniê wystawiaj¹ nam za
granic¹ nawet z³odzieje. Nie
umieli uporaæ siê z zasznu-
rowan¹ plandek¹ samochodu
ciê¿arowego z Norwegii, wiêc
w poszukiwaniu ³upu, j¹ pociêli.
Na dodatek samochód okaza³ siê
pusty.

8 XI S¹d Rejonowy w Olsz-
tynie, na wniosek prokuratora,
zastosowa³ 2-miesiêczny areszt
tymczasowy wobec Sylwestra
S., który przy pomocy 3-ch
nieletnich, znêca³ siê nad
Arturem P. Zmusza³ go do
wykonywania prac, które sam,
mia³ obowi¹zek wykonaæ,
zabiera³ pieni¹dze, zastrasza³,
stosuj¹c przemoc fizyczn¹ i psy-
chiczn¹. Odpowie za to przed
s¹dem a jego "pomocnicy"
przed s¹dem dla nieletnich. W
nied³ugim czasie opublikujemy
na naszych ³amach artyku³ na
temat przemocy, w tym przemo-
cy w rodzinie, opracowany na
podstawie danych policji. 

28 X - 8 XI W³amanie po
s¹siedzku! Kamil N., wycho-
wanek domu dziecka, odwiedzi³
domek letniskowy na terenie
naprzeciwko po³o¿onych ogród-
ków dzia³kowych. W zwi¹zku z
tym, ¿e nie zosta³ zaproszony
musia³ wybiæ szybê, by zabraæ
przenoœne radio o wartoœci 200
z³. O zasadnoœci jego dzia³ania
wypowie siê s¹d dla nieletnich!

7-9 XI Sudwa. Z terenu
gospodarstwa rolnego skradzio-
no 8 szt. bron. Nic nam nie wia-
domo, aby w wiosce mia³a siê
odbyæ jakaœ wiêksza balanga!

18 XI Stop narkotykom! W
wyniku wspólnej akcji naszej
policji i sekcji kryminalnej
KMP w Olsztynie zatrzymano,
na razie na 3 miesi¹ce, Artura D.
i braci Sebastiana i Marcina W.,
którzy sprzedawali na terenie
miasta heroinê. S¹ jeszcze inne
osoby podejrzane z terenu Olsz-
tyna, Stawigudy i Olsztynka.

13-23 XI Sudwa. Zach³an-
noœæ nie pop³aca. Andrzej G. z
Zawad wyniós³ z tutejszego
punktu skupu surowców wtór-
nych z³om metali kolorowych o
wartoœci 600 z³. Przy próbie
nastêpnej kradzie¿y zosta³ ju¿
przy³apany przez w³aœciciela,
Andrzeja N.

W omawianym okresie polic-
ja zatrzyma³a te¿ 13 osób
poszukiwanych, 9-ciu nie-
trzeŸwych kierowców i 6-ciu
rowerzystów, 13 osób do wy-
trzeŸwienia oraz 12 dowodów
rejestracyjnych.

Opracowano na podstawie
materia³ów KP w Olsztynku.

Co s³ychaæ w Olimpii?
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Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ do Pañstwa o sk³adanie propozycji
nazw ulic, które powsta³y w wyniku podzia³u geodezyjnego dzia³ek
przy ul. Jemio³owskiej i Pionierów.

Propozycje nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Olsztynku pok.
Nr 11 do dnia 31 stycznia 2008 roku.

Miros³aw Stegienko
Burmistrz Olsztynka 

Szanowni Mieszkañcy Miasta 
i Gminy Olsztynek!

Projektowane nowe osiedle (ok. 7 ulic) przy ulicy Pionierów.Projektowane nowe osiedle (2 ulice) przy ulicy Jemio³owskiej.

Szanowni Mieszkañcy!

Od 4 lat na terenie naszego
miasta i gminy realizowany
jest "Gminny Program Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych".
G³ównym celem tego programu
jest:

1. Zmniejszanie szkodliwoœci
odpadów,
2. Odzyskiwanie surowców
wtórnych.
Nie wszystkie odpady nadaj¹
siê do odzyskiwania surowców.
Dlatego potrzebna jest segre-
gacja. Odpady s¹ jednym z wa-
¿niejszych problemów œrodo-
wiska. Nasze wspólne dzia³anie
mo¿e przyczyniæ siê do jego
ochrony. S³u¿y temu Gminny
Program Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. 
Szanowni Pañstwo, do realiza-
cji w/w programu instalowane
s¹ pojemniki, w czterech kolo-
rach:
· zielone - do selektywnego
gromadzenia szk³a,
·  niebieskie - do odpadów
papierowych (makulatury),
· ¿ó³te - do tworzyw sztucznych

(opakowañ plastikowych),
· czerwone - na baterie.

Obecnie  posiadamy w
gminie 13 zestawów pojem-
ników po 3 kontenery (na szk³o,
plastik i papier) i 4 zestawy
pojemników po 2 kontenery (na
szk³o i plastik) oraz 4 pojemni-
ki na zu¿yte baterie. Kupiliœmy
równie¿ worki foliowe z
nadrukiem do selektywnej
zbiórki, które rozdawane s¹
bezp³atnie w wioskach. Wkrót-
ce do³¹czymy te¿ wiêksz¹ iloœæ
pojemników na zu¿yte baterie.

Planujemy sukcesywne zwiêk-
szanie iloœci pojemników na
terenach wiejskich i rozsz-
erzanie ca³ej akcji. Wprowadza-
my te¿ programy dydaktyczne
dla dzieci i m³o-dzie¿y. 

Funkcjonowanie Gminnego
Programu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych to jed-
nak zadanie dla nas wszystkich.
Wszyscy mo¿emy przyczyniæ
siê do poprawy czystoœci
otaczaj¹cego nas œrodowiska -
wystarczy tylko chcieæ.

Burmistrz Olsztynka
Miros³aw Stegienko

ZADBAJMY O NASZE
ŒRODOWISKO!

INFORMACJA DOTYCZ¥CA JAK NALE¯Y POSTÊPOWAÆ 
Z ODPADAMI

SEGREGACJA?!
TO TAKIE PROSTE WYSTARCZY TYLKO CHCIEÆ!

SEGREGUJ¥C PAPIER NALE¯Y:
1. Oderwaæ naklejki, plastikowe "okienka" kopert i usztywnienia,
woskowane wk³adki, taœmy samoprzylepne, sznurki, wst¹¿ki itp..
2. Usun¹æ spinacze, zszywki, ok³adki jeœli nie s¹ z papieru.
3. Wyj¹æ resztki pochodz¹ce od produktów spo¿ywczych (papier nie
powinien byæ zanieczyszczony).
4. Z³o¿yæ na p³asko pud³a i pude³ka.
Do segregacji papieru nie nadaj¹ siê:
Papier zabrudzony ¿ywnoœci¹, smo³¹, chemikaliami, odchodami zwierz¹t
domowych, powlekany foli¹ aluminiow¹, plastikow¹ lub woskowany, papi-
er faksowy, twarde oprawki ksi¹¿ek.

SEGREGUJ¥C SZK£O NALE¯Y:
1. Zdj¹æ zakrêtkê, kr¹¿ek z szyjki lub przykrywkê.
2. Zerwaæ etykiety.
3. Wyp³ukaæ s³oik czy butelkê z resztek jedzenia, aby nie przyci¹ga³y
zwierz¹t.
4. Op³ukaæ szk³o zabrudzone piaskiem i kamykami.
Do segregacji szk³a nie nadaj¹ siê:
Naczynia ¿aroodporne, kryszta³y, kieliszki, szklanki, porcelana i fajans,
doniczki, ceramika, p³ytki ceramiczne, lustra ¿arówki i œwietlówki,
kineskopy, szyby okienne i samochodowe, szk³o okularowe i zbrojeniowe.

SEGREGUJ¥C TWORZYWA SZTUCZNE 
NP. BUTELKI Z PET NALE¯Y:

1. Zdj¹æ nakrêtki i plastikowe kr¹¿ki z szyjki butelki.
2. Wyp³ukaæ opakowanie.
3. Zgnieœæ butelkê - bêdzie zajmowaæ mniej miejsca.
Do segregacji plastiku nie nadaj¹ siê:
Pojemniki i butelki z zawartoœci¹, po olejach silnikowych, p³ynach przeciw
zamarzaniu, wyrobach garma¿eryjnych, sprzêt gospodarstwa domowego,
zabawki, woreczki foliowe, tuby z kosmetyków i œrodków higieny, wyroby
techniczne i ich obudowy.

Ziemia jest nie tylko dla nas, ale te¿ dla naszych dzieci, wnuków,
prawnuków i pra,  pra, pra .........
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Polska Nagroda Jakoœci (PNJ) to wy-
ró¿nienie przyznawane przedsiê-
biorstwom i organizacjom publicznym za
wdra¿anie koncepcji zarz¹dzania przez
jakoœæ - TQM (Total Quality Manage-
ment). Nagroda zosta³a ustanowiona w
1995 roku przez Krajow¹ Izbê Gospodar-
cz¹, Polskie Centrum Badañ i Certy-
fikacji oraz Fundacjê Teraz Polska. W
konkursie wyró¿niane s¹ organizacje
najlepsze z najlepszych. Te,  które
skutecznie pod¹¿aj¹ za œwiatowymi ten-
dencjami w zarz¹dzaniu.

W tegorocznej edycji uhonorowano 12
firm i instytucji z ca³ej Polski, m.in.
przedsiêbiorstwa produkcyjne,  placówki
oœwiaty, spó³dzielnie mieszkaniowe,
urzêdy administracji publicznej oraz
placówki s³u¿by zdrowia. Wœród nich
znalaz³ siê Wojewódzki Szpital Rehabili-
tacyjny dla Dzieci w Ameryce.
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla

Dzieci w Ameryce k. Olsztynka to
nowoczesna, specjalistyczna placówka
udzielaj¹ca œwiadczeñ medycznych w
zakresie kompleksowej rehabilitacji
dzieci i m³odzie¿y oraz leczenia chorób
alergologicznych (astma oskrzelowa,
py³kowica, atopowe zapalenie skóry). 

Wprowadzona reforma s³u¿by zdrowia
wyzwoli³a w bran¿y us³ug zdrowotnych
mechanizmy rynkowe. Wychodz¹c
naprzeciw nowym wymaganiom w szpi-
talu zastosowano zarz¹dzanie przez
jakoœæ (filozofia TQM  - ang. Total Qual-
ity Management), które oparte jest na
analizie potrzeb i oczekiwañ pacjentów
oraz na ci¹g³ym podwy¿szaniu jakoœci
ofero-wanych us³ug. Zarz¹dzanie strate-
giczne w szpitalu jest wspierane poprzez
odpowiednie zarz¹dzanie operacyjne,
zarz¹dzanie kadr¹, wiedz¹. Du¿¹ rolê
odgrywa tu wysoki poziom informatyza-
cji szpitala, m.in. Zintegrowana Karta

Wyników (ang. Balanced Scorecard),
system CRM, program do elektro-
nicznego obiegu dokumentów, bud¿e-
towania oraz program usprawniaj¹cy
liczenie jednostkowych kosztów leczenia
pacjenta.

Szpital realizuje swoj¹ misjê wykorzys-
tuj¹c dostêpne zasoby i projektuj¹c
odpowiednie struktury organizacyjne,
zdolne do efektywnego udzielania
wysokiej jakoœci œwiadczeñ zdrowot-
nych. Œwiadcz¹ o tym wysokie wskaŸniki
satysfakcji pacjentów oraz oceny nieza-
le¿nych, zewnêtrznych organizacji,
którym szpital wielokrotnie siê  pod-
dawa³. 
- Przyznane wyró¿nienie to ogromny
sukces, zw³aszcza ¿e w konkursie Pol-
skiej Nagrody Jakoœci startowaliœmy
po raz pierwszy - mówi dyrektor,
Roman Lewandowski - jednak
najwa¿niejsze s¹ dla nas  sukcesy pac-
jentów, którzy  dziêki naszej pomocy
wracaj¹ do zdrowia. Wyró¿nienie w
Polskiej Nagrodzie Jakoœci potwierdza,
¿e uzyskane rezultaty nie s¹ dzie³em
przypadku, ale doskonale funkcjonu-
j¹cego systemu.

Szpital w Ameryce wyró¿niony 
w Polskiej Nagrodzie Jakoœci

11 listopada 2007r. na Zamku Królewskim w Warszawie, w imieniu wszyst-
kich pracowników Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w
Ameryce, dyrektor Roman Lewandowski odebra³ wyró¿nienie w XIII Edycji
Polskiej Nagrody Jakoœci.

WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY
DLA DZIECI W AMERYCE

11-015 Olsztynek, tel.: centrala 89 519-48-23, fax. 89 519-48-13 

Artyku³ sponsorowany



O tytu³ najlepszej us³ugi medycznej
Szpital w Ameryce rywalizowa³ z
dwiema innymi  placówkami: Woje-
wódzkim Szpitalem Zespolonym w
Elbl¹gu oraz Wojewódzkim Specjalisty-
cznym Szpitalem Dzieciêcym w Olsz-
tynie

Przyznano dwa wyró¿nienia, jedno  z
nich zdoby³ Szpital w Ameryce za
us³ugê: "Rehabilitacja w Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w
Ameryce".

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka to
nowoczesna, specjalistyczna placówka
udzielaj¹ca œwiadczeñ medycznych w
zakresie kompleksowej rehabilitacji
dzieci i m³odzie¿y. 

To jedna z niewielu placówek w regio-
nie, która zajmuje siê usprawnianiem
leczniczym w formie hospitalizacji.
Wyró¿nia siê bogat¹ baz¹ rehabilitacyjn¹:
wykwalifikowanym personelem oraz
najnowoczeœniejszym sprzêtem. 

Æwiczenia i oddzia³ywania terapeuty-
czne prowadzone s¹ tu w bardzo sze-
rokim zakresie - stosowane s¹  ró¿no-
rodne metody leczenia, tj.: kinezyterapia,
fizykoterapia (elektroterapia, krioterapia,
magnetoterapia, laseroterapia, œwiat³oter-

apia), hydroterapia, masa¿ leczniczy. Pac-
jenci objêci s¹ kompleksow¹ opiek¹
medyczn¹, reha-
bilitacyjn¹ i ter-
apeutyczn¹ a tak-
¿e wychowawcz¹. 
Us³ugi rehabilita-
cyjne, w zale¿noœ-
ci od potrzeb pac-
jenta, œwiadczone
s¹ w ró¿nych for-
mach:
- rehabilitacja sta-
cjonarna - ca³o-
dobowy pobyt
pacjenta na od-
dziale (pacjentom,
którym niezbêdna
jest sta³a obecnoœæ
rodzica oferujemy
pobyt z opieku-
nem),
- rehabilitacja w formie pobytu dziennego
- pacjent przyje¿d¿a na zabiegi w dogod-
nych dla niego godzinach.

Ostatnie dziesiêciolecie w historii szpi-
tala to czas wielu inwestycji, moderniza-
cji oraz zakupów specjalistycznego sprzê-
tu. Dziêki skutecznoœci w pozyskiwaniu
œrodków finansowych uda³o siê stworzyæ

nowoczesn¹ placówkê ciesz¹c¹ siê
uznaniem  na terenie ca³ego kraju,a tak¿e
za granic¹.

Konkurs Najlepszy Produkt i Us³uga
Warmii i Mazur 2007 zosta³ ustanowiony
w roku 2005.  Jego organizatorami s¹:
Urz¹d Marsza³kowski, redakcja Gazety
Olsztyñskiej i Dziennika Elbl¹skiego
oraz rozg³oœnia Polskiego Radia Olsztyn. 
Celem konkursu jest wy³onienie najlep-
szych produktów i us³ug w regionie
Warmii i Mazur  oraz ich promocja na
rynku lokalnym, krajowym i Unii
Europejskiej.

Do tegorocznej edycji konkursu
zg³osi³o siê prawie 150 organizacji, Do
ostatniego etapu zosta³o nominowanych
27 ró¿nych us³ug i produktów w  katego-
riach: produkt przemys³owy, produkt
¿ywnoœciowy, produkt rzemieœlniczy,
us³uga medyczna, us³uga turystyczna,
us³uga gastronomiczna i us³ugi inne. 
Kryteria, które by³y brane pod uwagê w
kategorii us³uga to: jakoœæ obs³ugi, zgod-
noœæ us³ugi z oczekiwaniami klienta,
innowacyjnoœæ, konkurencyjnoœæ, opinie
odbiorców, us³ugi dodatkowe, promocja
regionu poprzez us³ugê.

Wyboru najlepszych produktów i us³ug
dokonano z uwzglêdnieniem wyników
g³osowania konsumentów. Do koñca
wrzeœnia trwa³o g³osowanie na wybrane
produkty i us³ugi. G³os mo¿na by³o oddaæ
na  kuponach zamieszczanych w “Gaze-
cie Olsztyñskiej” i “Dzienniku
Elbl¹skim”, telefonicznie w “Radio Olsz-
tyn” oraz elektronicznie na stronie inter-
netowej www.wm.pl i portalu “Radia
Olsztyn”.
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Szpital w Ameryce wyró¿niony 
w konkursie Najlepszy Produkt 
i Us³uga Warmii i Mazur 2007

Podczas Gali Jakoœci, w olsztyñskim zamku, Roman Lewandowski - dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce - odebra³
wyró¿nienie w kategorii: us³uga medyczna, w III edycji konkursu Najlepszy Pro-
dukt i Us³uga Warmii i Mazur 2007.

Artyku³ sponsorowany



Rozebraæ czy wpisaæ do rejestru
zabytków? Ten znany przybytek kultury
reprezentuje budownictwo socjalistyczne z
epoki póŸnogomó³kowskiej. Wpisa³ siê na
trwa³e w olsztynecki pejza¿ i mocno tkwi
w œwiadomoœci œredniego pokolenia
mieszkañców Olsztynka. Prostu ale subtel-
ny styl architektury tego obiektu ³adnie
komponuje siê z bry³¹ œredniowiecznego
zamku. Kierowcy jad¹cy ulicami Œwier-
czewskiego i Warszawsk¹ z niezwyk³ym
napiêciem obserwuj¹ bar "Danusia", który
niemal wychodzi im naprzeciw. Dobrze siê
sta³o, ¿e ten klasyczny ju¿ zabytek nie
zosta³ rozebrany i nadal s³u¿y
spragnionym konsumentom jako bar
"Oaza". Miejmy nadziejê, ¿e wpisanie tego
baru do rejestru zabytków ostudzi zapêdy
niektórych radnych d¹¿¹cych do
zniszczenia tej cennej budowli.

Od redakcji:
Ten zgrabny sk¹din¹d ¿art, to chyba zbyt

ma³o, ¿eby skomentowaæ trwanie
szpec¹cej miasto i zagra¿aj¹cej bez-
pieczeñstwu (z powodu ograniczenia
widocznoœci) kierowców i przechodniów

budowli. Wiadomo, ¿e grunt tu jest miejs-
ki, zaœ budynek SHP-u. Na dodatek jest tu
jeszcze "Oaza", której lokal na bar
wydzier¿awi³a, powiedzmy - niefrasobli-
wie, SHP. Dzier¿awca zainwestowa³ ju¿ w
bar spore pieni¹dze, ale zezwolenia na

handel piwem od miasta, jak siê okazuje,
nie mo¿e dostaæ. Zezwolenie, zgodnie z
odpowiednimi przepisami, mo¿e opiewaæ
bowiem na najkrócej 2 lata, wiêc jego
wydanie znowu skierowa³oby rozbiórkê w
niebyt.
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Koniec biblioteki
Biblioteka miejska mieszcz¹ca siê w tym samym budynku, co
ratusz zostanie zlikwidowana. 
- Decyzja by³a trudna, ale konieczna. Nie doœæ, ¿e jej utrzymanie
jest kosztowne, to na dodatek czytelnictwo spad³o w ostatnich latach
w dramatyczny sposób - twierdzi zastêpca wiceburmistrza. 
- Szkolne biblioteki s¹ doœæ dobrze wyposa¿one i wystarcz¹ na
potrzeby m³odych mieszkañców naszej gminy, Warto zauwa¿yæ, ¿e
ju¿ poznika³y ksiêgarnie. Teraz mamy do czynienia z logiczn¹
konse-kwencj¹ tego, co dzieje siê w Olsztynku od d³u¿szego czasu.
Po prostu ludzie nie chc¹ czytaæ.
Za³amani i bezradni s¹ pracownicy biblioteki. - Niestety, ale
spo³eczeñstwo naszego miasteczka nie potrzebuje biblioteki. Dosyæ
powiedzieæ, ¿e w listopadzie mieliœmy tylko 70 wypo¿yczeñ, z
czego 98 procent tytu³ów to kolorowa prasa kobieca - ubolewa sze-
fowa biblioteki Larysa Wañkowska, 
Problemem jest pozbycie siê ksi¹¿ek bêd¹cych dotychczas w zbio-
rach, - Dlatego urz¹dzimy kiermasz, na którym za przys³owiow¹
z³otówkê mo¿na kupiæ ulubione tytu³y - wyjaœnia zastêpca wicebur-
mistrza.
Z rozwi¹zaniem biblioteki wi¹¿e siê te¿ mi³a niespodzianka.
Wszyscy, którzy ju¿ wypo¿yczyli jak¹œ ksi¹¿kê, nie bêd¹ ju¿ musieli
jej oddawaæ. - To premia dla wiernych czytelników - wyjaœnia
Larysa Wañkowska.

Zamiana proboszczów
Jeszcze nie urodzi³ siê proboszcz, który dogodzi³by wszystkim
parafianom. Tak¿e olsztyneccy wierni, co jakiœ czas wysy³ali skargi i
donosy na swoich duszpasterzy do ich zwierzchników. Tym razem

pisma nie zosta³y bez odpowiedzi i biskupi znaleŸli salomonowe
rozwi¹zanie. - Wierni jednej parafii twierdzili, ¿e ich proboszcz nie
dorównuje szefowi s¹siedniej, jeœli chodzi o zmys³ organizacyjny i
gospodarnoœæ. Natomiast drudzy zarzucali swojemu, ¿e nie bierze
pod uwagê ograniczeñ finansowych w³asnych parafian - mówi
biskup Henryk Niziurski. I tak narodzi³ siê pomys³ zamiany pro-
boszczów. Proboszczowie nowy rok powitaj¹ ju¿ w nowych sie-
dzibach. Niestety informacja nie uradowa³a wszystkich parafian.
Powsta³y ju¿ dwa komitety w obronie "prawowitych" proboszczów.
- Nie zgadzam siê by nasz ukochany duszpasterz musia³ odchodziæ,
tylko ze wzglêdu na kilka oszczerczych anonimów. Jeœli rzeczywiœ-
cie dojdzie do takiej przeprowadzki to cz³onkowie naszego komitetu
i tak bêd¹ braæ udzia³ w nabo¿eñstwach odprawianych przez
naszego proboszcza - zapowiada Stanis³awa Kuna, za³o¿ycielka
komitetu.

Powstan¹ Kluby Ma³ego Burmistrza
Nowa idea zagoœci w olsztyneckich przedszkolach i szko³ach pod-
stawowych. Chodzi o organizacjê m³odzie¿ow¹, której pomys³odaw-
c¹ jest zastêpca wiceburmistrza. - Stwierdzi³em, ¿e warto przyspo-
sabiaæ dzieci do trudnego zadania bycia œwiadomym obywatelem -
wyjaœnia. M³odzie¿ bêdzie zwiedzaæ ratusz, przygl¹daæ siê pracy
urzêdników, a tak¿e uczestniczyæ w inscenizacji posiedzeñ w³adz
miasta. Uczniowie i przedszkolaki otrzymaj¹ tak¿e specjalne dzien-
niczki, w których bêd¹ spisywaæ opinie napotkanych osób o w³o-
darzach miasta, uwagi krytyczne, b¹dŸ pochwa³y. - Najbardziej
ambitni mog¹ liczyæ na specjalne stypendium i nagrody ksi¹¿kowe -
zapowiada zastêpca wiceburmistrza.
Cz³onkowie klubów dostan¹ tak¿e stroje organizacyjne: ma³e garni-
turki, przyklejane w¹siki oraz klapki.

Olsztynek piêkny (inaczej)
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Szanujmy wspomnienia

Nieczêsto bywam w rodzinnych stronach
na mazurach. Nie mam tu rodziny lub
krewnych. Aby pojechaæ - czekam wiêc a¿
siê nadarzy jakaœ okazja.

Podobnie jak przed kilkoma laty,
pojecha³am autobusem w po³owie wrzeœnia.
Lubiê wczesn¹ jesieñ, zapach ziemi podczas
kopania ziemniaków. Przypomina mi moich
rodziców i ich pola, które przemierza³am
bêd¹c dzieckiem oraz póŸniej, po wojnie,
gdy na nich pracowa³am. Pamiêtam zasiewy
¿yta i innej oziminy, kopanie ziemniaków i
wybieranie burków. We wrzeœniu lasy cich-
n¹, bo ptactwo odlatuje do ciep³ych krajów,
jest przytulnie i pachnie grzybami.
S³oneczko jeszcze œwieci ostatnimi
promieniami przechodz¹cego ju¿ lata.

Czyta³am o 100-leciu budynku Gim-
nazjum przy ulicy Drwêckiej 2 w Ostródzie.
"Szko³y dwóch narodów" - bo budynek
wniesiony zosta³ w latach 1905-1907. Przez
ca³y wiek budynek mieœci³ w swych murach
kilka szkó³. Uroczystoœci mia³y odbyæ siê 22
wrzeœnia 2007r. wiêc napisa³am list do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Ba¿yñskiego w Ostródzie i otrzyma³am pro-
gram obchodów - to mnie zmobilizowa³o
aby pojechaæ. 

Od lat ³¹czy mnie coœ z Ostród¹. Po pier-
wsze, kojarzy mi siê moje uczêszczanie do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Pracuj¹-
cych w Ostródzie - Filia w Olsztynku, której
absolwentk¹ by³am w latach 1969-1971. Po
drugie, moje wspomnienia siêgaj¹ do
dzieciêcych lat, kiedy to z mam¹ bywa³am
w Ostródzie u jej rodzeñstwa. Przed wojn¹ i
w okresie wojennym mieszkali tu dwaj jej
bracia i siostra z rodzinami. Bywa³am wiêc
tu nieraz z mam¹ u cioci, wujka oraz moich
kuzynek i kuzynów. Jedni mieszkali przy
Nowym Rynku 12. Wujek mia³ tu przez
jakiœ czas sklep. Z tego miejsca biegaliœmy z
górki ulic¹ do brzegu jeziora Drwêckiego,
by popatrzyæ na przyp³ywaj¹ce statki.
Wszyscy jednak przed styczniem 1945 roku
opuœcili Ostródê udaj¹c siê za Odrê do
krewnych w Niemczech Zachodnich. 

Bywa³am te¿ z mam¹ w Samborowie, 10
kilometrów od Ostródy w kierunku I³awy.
To mamy rodzinna wioska. W Paw³owie
zamieszka³a po hucznym weselu w 1934
roku na gospodarstwie mojego ojca i dziad-
ka. Do Samborowa mama jeŸdzi³a kiedy
tylko mog³a. Têskni³a do swojej rodzinnej
wioski, do rodziców i szkolnych kole¿anek.
By³a najm³odsza z licznego rodzeñstwa. Nas
dzieci czêsto zabiera³a ze sob¹. Jechaliœmy
wtedy poci¹giem, który wyje¿d¿a³ z Olsz-
tynka do Ostródy. Tory prowadzi³y z dworca
równolegle do torów na Nidzicê, przy
dawnej alejce obsadzonej krzewami - znanej
niegdyœ jako alejka dla zakochanych lub ale-
jka mi³oœci. Zaraz za drugim przejazdem,

przy obecnej ulicy Pionierów, rozdwaja³y
siê tory i skrêca³y w prawo, przecina³y ulicê
Sienkiewicza prowadz¹c¹ do dzia³ek kole-
jarzy i nad jezioro Jemio³owskie. Dalej po
nasypie w pobli¿u jeziora linia prowadzi³a
przez pola gospodarzy wioski Jemio³owo
oraz przez, tak zwany kiedyœ folwark -
Julienhof. Nastêpnie tory przecina³y szosê
na Nidzicê i przez pola Królikowa pod¹¿a³y
w kierunku Lichtajn. W Lichtajnach -
zwanych dawniej Œwiat³owo - by³ dworzec
pierwszego przystanku. Budynek wiejskiego
dworca stoi podobno jeszcze dziœ. Tam 
wsiadaliœmy do poci¹gu na Ostródê.

Pamiêtam jak poci¹g siê zbli¿a³. By³ to
poci¹g zwyk³y, nie przyspieszony, mia³ kilka
wagonów przystosowanych do tamtejszych
czasów. Parowa lokomotywa dymi³a z ko-
mina i sapa³a par¹. Poœpiesznie wsiadaliœmy
po metalowych stopniach przez w¹skie
drzwi wagonu i siadaliœmy na twardych
³awach z desek. Ja najchêtniej zajmowa³am
miejsce przy oknie. Lubi³am patrzeæ na
odprowadzaj¹cych wymachuj¹cych bia³ymi
chusteczkami, na mijaj¹ce osady, drzewa,
pola, ³¹ki i las. Dziwi³y mnie druty telefo-
niczne prowadz¹ce wzd³u¿ trasy, by³y raz
wy¿ej, to znów równo z oknami wagonu.
Nie zdawa³am sobie wtedy sprawy, ¿e tego
przyczyn¹ by³y doliny i wzniesienia, przez
które jechaliœmy. Poci¹g jecha³ wolno, s³y-
chaæ go by³o z daleka, bo lokomotywa mia³a
dzwonek, który bêbni³ ca³¹ drogê. By³o to
konieczne ¿eby droga by³a wolna, bo byd³o
pas³o siê czêsto na polach wzd³u¿ torów a i
dzikie zwierzêta przechodzi³y z jednej
strony na drug¹ na leœnych terenach. 

Doje¿d¿aliœmy do stacji Mielno (Mühlen)
prawie jeszcze w lesie, niedaleko jeziora
Omin. Widaæ j¹ jeszcze dziœ z szosy na
Zybu³towo i Stêbark. Nastêpne stacje to -
Gierzwa³d (Geierswalde), Szczepankowo
(Steffenswalde), Kraplewo (Kraplau) i po
oko³o jednej godzinie jazdy - ju¿ docelowy
dworzec Ostróda
(Osterode). Piszê
nazwy dworców
tak¿e w jêzyku
niemieckim, po-
niewa¿ ta linia
kolejowa istnia³a
tylko do stycznia
1945 roku. Zaraz
po zakoñczeniu
wojny tory zo-
sta³y rozebrane, to
znaczy ¿elazne
szyny zdemon-
towano i wywie-
ziono na tereny
bardziej potrzeb-
nych linii kole-
jowych. Podk³ady

jeszcze przez jakiœ czas le¿a³y na utorowa-
niu z wiêkszych i drobniejszych kamieni.

By zajechaæ do Samborowa musieliœmy w
Ostródzie przesi¹œæ siê na poci¹g w
kierunku I³awy. Jechaliœmy najpierw wzd³u¿
jeziora Drwêckiego, piêknym krajobrazem
doliny, nastêpnie wzd³u¿ rzeki Drwêcy. Po
10-ciu kilometrach jazdy byliœmy na stacji
w Samborowie (Bergfriede). By³ tu niedu¿y
dworzec kolejowy z poczekalni¹ i kas¹ bile-
tow¹ oraz "Bierstuba". Mo¿na by³o tu
odpocz¹æ, wypiæ coœ ciep³ego. Podobnie jak
przy innych wiejskich dworcach by³a te¿
rampa za³adunkowa i roz³adunkowa, prze-
chowalnia towarów i przesy³ek.

Od stacji szliœmy œcie¿k¹ do zabudowañ
gospodarczych wujka, czyli mamy brata,
którego pola zaczyna³y siê tu¿ za stacj¹.
Babcia i dziadek mieli swoje mniejsze
mieszkanie w drugiej po³owie domu, w
szczycie od po³udnia, tak zwane -
mieszkanie "grosków". Dziadek i babcia te¿
nieraz przyje¿d¿ali poci¹giem do nas do
Paw³owa. Pamiêtam, raz babcia przywioz³a
mi du¿e lukrowane serce z piernika, innym
razem czekoladowego Miko³aja. Babcia
zmar³a rok przed zakoñczeniem wojny, a
dziadek nie chcia³ ju¿ wracaæ, zosta³ do
koñca swych dni w Paw³owie.

Ingrid Bobcza

Od redakcji:

Niewielu mieszkañców Olsztynka pamiêta
liniê kolejow¹ z Olsztynka do Ostródy.Nato-
miast wielu o niej s³ysza³o. Z powy¿szego
odcinka sympatycznych wspomieñ Pani
Ingrid Bobcza trochê o niej (kolei) ju¿
wiemy, tylko ... to jedno zdanie “Zaraz po
zakoñczeniu wojny tory zosta³y rozebrane,
to znaczy ¿elazne szyny zdemontowano i
wywieziono na tereny bardziej potrzebnych
linii kolejowych”. Bardziej potrzebnych -
tak, ale dlaczego akurat nad Wo³g¹!

A mo¿e ktoœ pamiêta wiêcej i chcia³by siê
tym z czytelnikami “Albo” podzieliæ.

BY£A SOBIE KOLEJ...

Tak wygl¹d¹³ poci¹g je¿d¿¹cy na trasie Olsztynek-Ostróda.



19 X, 9 i 23 XI, 1 XII
Dyskoteka nastolatków w
MGOK-u rozkrêca siê z
imprezy na imprezê (obecnie
przychodzi ju¿ 70 osób), du¿a
w tym zas³uga D'ja (D'J Vaxel).
Na nastêpn¹ zapraszamy po
adwencie - 26 XII, w 2-gi dzieñ
Œwi¹t, godz. 18.00.

4 XI Kino "Grunwald".
Zaduszki jazzowe maj¹ w
Polsce d³ug¹ tradycjê. W Olsz-
tynku z tej okazji organizujemy
koncerty od 1999 r. Tym razem
zaprosiliœmy koncertuj¹cych
nie tylko w Polsce muzyków, z
wibrafonist¹, Irkiem G³ykiem
(wystêpuje, m.in. w "Shakin
Dudi") w roli g³ównej. Na
obecnych na koncercie olszty-
neckich gitarzystach, szcze-
gólne wra¿enie wywar³a jednak
gra basisty - Roberta Szyd³o.
Trzecim w sk³adzie by³ znany
perkusista - Arek Skolik.
Zespó³ podoba³ siê a muzycy
zgodnie orzekli, ¿e Olsztynek
ma lepsz¹ jazzow¹ publicznoœæ
ni¿ niejedno du¿e miasto.

11 XI Œwiêto Niepodleg³oœ-
ci. Obchodziliœmy je, jak co
roku, dosyæ powa¿nie - z udzia-
³em Koœcio³a, w³adz miejskich,
kombatantów, stra¿aków i
harcerzy. By³a uroczysta

akademia z programem patrio-
tycznym uczniów LO i wystêp
zespo³u wokalnego " " Polonii
z Litwy. Ju¿ kiedyœ pisaliœmy,
¿e przyda³aby siê z takiej okazji
parada orkiestry dêtej, fajerwer-
ki, czy nawet bal - w koñcu
chodzi tu o odzyskanie wolnoœ-
ci a nie niewoli!

16-17 XI Wystartowa³y
olsztyneckie ligi halowe - pi³ki
no¿nej i siatkówki. Do tej pory
rozegrano zaledwie 3 turnieje,
ale s¹ ju¿ pierwsze sukcesy.
Mianowicie, ze wzglêdu na
zachowanie kibiców, musie-
liœmy zainstalowaæ dodat-
kowego porz¹dkowego na
meczach siatkówki a z pi³k¹
no¿n¹ jest jeszcze lepiej - jedna
z dru¿yn, nie ustalono niestety
jeszcze która, zdemolowa³a
szatniê. Gratulacje!!!

19 XI i 24 XI Nasze
wokalistki z zespo³u "Crazy
Daisy" - Paulina Pastuszko i
Martyna Pe³ka wyst¹pi³y w sil-
nie obsadzonych konkursach
piosenki w M³awie ("Festiwal
Piosenki Polskiej") i w Warsza-
wie ("Warszawa da siê lubiæ").
Nie zajê³y miejsc medalowych,
ale pokaza³y siê z dobrej strony.

21 XI W przerwie miêdzy
konkursami Paulina i Martyna

zaœpiewa³y w Domu Dziecka
"Nad Jeziorem" z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego. 

30 XI Dom Kultury w Mr¹-
gowie. Koncert ¿ycia zagra³y tu
dwa nasze zespo³y m³odzie-
¿owe, a w³aœciwie prawie
jeszcze dzieciêce - "Mali Bêb-
niarze" i "Polopiryna" .
Ch³opcy dostali owacjê od pub-
licznoœci, spodziewaj¹cej siê
notabene nieco starszych
wykonawców, a organizatorzy
wyrazili chêæ zaproszenia ich
na kolejne wystêpy. 

2 XII Wszystkie drogi
prowadz¹ do ... Kina "Grun-
wald". Ta parafraza uzasadnia
wystêp Czarka Makiewicza,
autora znanego przeboju
"Wszystkie drogi prowadz¹ do

Mr¹gowa". Koncert by³ oczy-
wiœcie countrowy, z przewag¹
piosenek o mi³oœci, jak przys-
ta³o na wieczór andrzejkowy.

6-7 XII Miko³ajki w
MGOK-u. Dobr¹ zabawê
zaproponowa³ w tym roku
przedszkolakom i 1-3 klasistom
zespó³ “Mejk” z Mor¹ga. By³
te¿ oczywiœcie Miko³aj z
prezentami.

Wkrótce:
15 XII, godz. 13.00 - 19.00,

Olsztynecki Jarmark Wigili-
jny 

24 XII Miko³aj do wynajê-
cia

31XII / 1 I Powitanie
Nowego Roku
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Kronika MGOK-u

P o d z i ê k o w a n i e

Szanowni Pañstwo

Za nami kolejny rok pracy na rzecz spo³ecznoœci
lokalnej. Rok ten obfitowa³ w jubileusze - 110 lecie
OSP w Olsztynku, 60-lecie Miejskiego Klubu Spor-
towego Olimpia, 20-lecie Spó³dzielni Mieszka-
niowej "Grunwald".

U progu koñcz¹cego siê roku 2007 dziêkujê
serdecznie wszystkim sponsorom, darczyñcom i 
ofiarodawcom - przedstawicielom organizacji
pozarz¹dowych, zak³adów pracy, przedsiêbiorcom,
proboszczom parafii dzia³aj¹cych na terenie Miasta
i Gminy Olsztynek oraz wszystkim Mieszkañcom
Miasta i Gminy -  za ¿yczliwoœæ i wsparcie dzia³a-
nia w³adz oraz za pomoc finansow¹ poprzez spon-
sorowanie lub wspó³finansowanie imprez kultural-
no - rozrywkowych organizowanych przez Miejsko -
Gminny Oœrodek K,ultury, placówki oœwiatowe i
samorz¹dowe promuj¹ce nasz¹ Gminê.

Burmistrz Olsztynka 
Miros³aw Stegienko 

Miko³ajki w MGOK-u.

Program patriotyczny w wykonaniu uczniów LO w Olsztynku.



Kolejny sukces odnios³a reprezentacja naszej szko³y w Mistrzost-
wach Województwa w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych. W
rozegranych 17.10.2007r. zawodach, które odby³y siê w Biskupcu
dru¿yna ch³opców w biegu 10x800m zajê³a wysokie III miejsce!

Od samego pocz¹tku biegu ch³opcy znajdowali siê w czo³ówce.
Zaciêta rywalizacja o miejsca na podium toczy³a siê miêdzy 3
sztafetami ( SP 5 Braniewo, SP3 Bartoszyce i SP Olsztynek).
Ostatecznie mistrzem województwa zosta³a dru¿yna z Braniewa,
drugie miejsce zajê³a SP3 Bartoszyce, a na trzecim stopniu podium
uplasowali siê nasi ch³opcy. Na wielkie s³owa uznania zas³u¿y³a
ca³a sztafeta ch³opców, a szczególnie PATRYK OSSOWSKI, który
pomimo tego, ¿e zgubi³ but w czasie biegu, nie podda³ siê i dobieg³
do mety na 3 miejscu.

A oto sk³ad dru¿yny: Piotr Zalewski (VI b), Pawe³ Szantar (V f),
Robert Nurkiewicz (VI f), Radek Duda (Vf), Rafa³ Murawek (VI c),
Patryk Bociej (VI c), Mateusz Bia³y (VI a), Patryk Ossowski (V c),
Jan Nowacki (V c), Mateusz Remiszewski (VI f).

Sztafeta dziewcz¹t mimo wielkiego zaanga¿owania zajê³a 12
miejsce.

Adam Wyszyñski
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Olsztynek szybko biega

W odpowiedzi na Ogólnopolsk¹ Akcjê POLSKA BIEGA
zachêcaj¹c¹ m³odzie¿ do biegania i zdrowego stylu ¿ycia, zorga-
nizowaliœmy uczniom naszej bieg prze³ajowy. Uczestnicy dostali
soczki Kubuœ, a tak¿e okolicznoœciowe koszulki z emblematami
akcji.

Dla najlepszych zawodników by³y medale, dyplomy i nagrody
niespodzianki. Oto zwyciêzcy biegu w poszczególnych kategoriach
wiekowych: 
KLASY IV - CH£OPCY: I miejsce - RADOS£AW KABAK, II
miejsce - PIOTR SÊPKOWSKI, III miejsce - MATEUSZ
MILEWSKI, DZIEWCZÊTA: I miejsce - DARIA PASTUSZKO,

II miejsce - KAMILA NIESIOBÊDZKA, III miejsce - PAULINA
GILARSKA, 
KLASY V - DZIEWCZÊTA: I miejsce - LAURA
JASTRZÊBOWSKA, II miejsce - ANITA SKRÊTKOWSKA, III
miejsce - KASIA KOTWICKA, CH£OPCY: I miejsce - PAWE£
SZANTAR, II miejsce - PATRYK OSSOWSKI, III miejsce -
RADOS£AW DUDA,
KLASY VI  - DZIEWCZÊTA: I miejsce - MAGDA
GÓRCZYÑSKA, II miejsce - PAULINA KA£ECKA, III miejsce -
MARTA OSOWSKA, CH£OPCY: I miejsce - RAFA£
¯URAWEK, II miejsce - PIOTR ZALEWSKI, III miejsce -
ROBERT NURKIEWICZ

Adam Wyszyñski
nauczyciel wychowania fizycznego

"Polska biega"

10.11.2007 w Olsztynie, w PUCHARZE
WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-
MAZURSKIEGO W SPORTOWYM
TAÑCU TOWARZYSKIM tañczy³o 13 par
z Olsztynka, w ró¿nych kategoriach wiek-
owych i klasach tanecznych. 

W kategorii do lat 7: Robert Or³owski i
Agnieszka Cichocka, Arek Mrozek i Iza
Koz³owska, Patryk Pi³at i Alicja Soliwoda

oraz £ukasz Bondaruk i Ola Wêgierska
zajêli I miejsca. 

W kategoriach: 8-9 lat, klasa H Dominik
Borzewski i Paulina Iwanowicz - I, 8-9 lat,
klasa G Sebastian Nurkiewicz i Klaudia
Krzywda - I, 10-11 lat, klasa F Jêdrzej Jack-
iewicz i Katarzyna Pieniak - V, 12-13 lat,
klasa F Robert Nurkiewicz i Alicja Szuleska
- VII, 14-15 lat, klasa F Radek Kaczmarczyk

i Asia Wieczorek - IV, 14-
15 lat, klasa E Mateusz
Sawicki i Marta Korno-
wska - II, Mateusz Jas-
trzêbowski i Karolina
Szantar - III, Adam Jac-
kiewicz i Bogumi³a Jac-
kiewicz - IV a powy¿ej 15
lat, klasa D Rafa³ Wojda i
Amanda Pieniak - V m.

Z kolei 11.11.2007,
równie¿ w Olsztynie, w
OTWARTYM PUCHA-
RZE WOJEWÓDZ-
TWA WARMIÑSKO-

MAZURSKIEGO W SPORTOWYM
TAÑCU TOWARZYSKIM wystartowa³y 4
nasze pary i zajê³y miejsca, jak ni¿ej:

W kategorii 14-15 lat, klasa E Mateusz
Jastrzêbowski i Karolina Szantar - I,
Mateusz Sawicki i Marta Kornowska - III,
Adam Jackiewicz i Bogumi³a Jackiewicz -
IV, uzyskuj¹c jednoczeœnie wy¿sz¹ klasê
taneczn¹ D. W kategorii powy¿ej 15 lat,
klasa D Rafa³ Wojda i Amanda Pieniak
zajêli I miejsce.

17.11.2007 w Kêtrzynie w VI
OGÓLNOPOLKIM TURNIEJU TAÑCA
TOWARZYSKIEGO O PUCHAR
BURMISTRZÓW MIAST KÊTRZYN i
RESZEL. W kategorii 12-13 lat, klasa F
Robert Nurkiewicz i Alicja Szulewska zajêli
IV m., a 14-15 lat, klasa D Mateusz Jas-
trzêbowski i Karolina Szantar - III, Adam
Jackiewicz i Bogumi³a Jackiewicz - IV a
Mateusz Sawicki i Marta Kornowska - V m.

Wszystkim Gratulujemy!

"FANTAZJA" ZNOWU AKTYWNA

Rafa³ Wojda z partnerk¹ Amand¹ Pieniak.
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FEDERACJA

PL

KATEGORIE: A,B,C,E,T

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ 
do kó³ zainteresowañ:

- ko³o rzeŸbiarskie i plastyczne, 
- taniec towarzyski i nowoczesny,
- grupa tañca z ogniem, 
- szkó³ka braek-dance.
Szczegó³owe informacje i zapisy w

MGOKu (ul. Chopina 29, tel. (089)
519-22-01). Prosimy te¿ o zwracanie
uwagi na rozwieszane przez nas sys-
tematycznie plakaty.

PO¯EGNANIE LATA
W dniu 21 wrzeœnia 2007 roku, w

godzinach od 8:00 do 15:00  na tere-
nie Warsztatów Terapii Zajêciowej
odby³a siê uroczystoœæ pt. "Po¿eg-
nanie lata". Impreza ta mia³a charak-
ter g³ównie oficjalny. Przyby³o na
ni¹ wiele kluczowych dla regionu,
czy miasta osób - w wiêkszoœci
lokalnych samorz¹dowców i dyrek-
torów placówek opiekuñczo -
wychowawczych. Spotkanie to
mia³o na celu przede wszystkim
ogóln¹, miêdzyludzk¹ integracjê

olsztyneckiej spo³ecznoœci, wyz-
wolenie w niej pozytywnych emocji
oraz kszta³cenie wœród uczestników
umiejêtnoœci wspó³pracy w zespole. 

Nie zabrak³o oczywiœcie programu
artystycznego wychowanków
placówki. By³ spektakl teatralno -
taneczny i wystêp muzyczny. Atmos-
ferê pikniku wspomog³y potrawy z
grilla.
Dziêkujemy wszystkim goœciom i
sponsorom imprezy. 

Szymon Nyga.
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KRZY¯ÓWKA NR 143

Rozwi¹zania prosimy nadsy³aæ do 20 stycznia pod
adresem redakcji. Spoœród prawid³owych rozwi¹zañ
wylosujemy nagrodê w wysokoœci 40 z³. Prawid³o-
wym rozwi¹zaniem ostatniej krzy¿ówki by³o has³o:
“Gdy dwaj robi¹ to samo, to nie jest to samo”.
Nagrodê wylosowa³a Maria Wanisiewicz  z Olsztyn-
ka.

Poziomo: 
1) klika Maryli, 5) œpiewak barowy, 9) do wpad-
niêcia, 10) czeka na klapsa, 11) korabn, 12) szere-
gowiec, 13) tak, 14) k³opot na bazarze, 15) na
cacko, 16) na iloœæ, 18) “Times” w Olsztynku, 
19) okolicznoœci, 22) ucisk technologiczny, 
24) otorozum, 25) stara, 26) elekcja po polsku, 
27) toczy siê, 28) pracuje wœród ba³wanów

Pionowo:
1) lepiej byæ nie mo¿e, 2) m³odzie¿owy m³okos, 
3) tam myto, 4) i biegi, i skoki, 6) list od
listonosza, 7) Wesele, 8) Mercedes, 16) buzuj¹, 
17) z prawie wielka, 19) czasku, 20) na bruku, 
21) ¿argo, 23) do przodu



u filtry oleju, paliwa i powietrza
u klocki i szczêki hamulcowe
u paski rozrz¹du i klinowe
u benzyny i olej napêdowy

PE£NY ASORTYMENT

realizacja w ci¹gu 1 dnia

STACJA PALIW K. G¹siorowski
11-015 Olsztynek, ul. Jagie³³y 5 B, tel. 89 519 39 39


