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Po kilku latach ciepłych zim,  
z niewielką ilością śniegu, tego-
roczna w pewnym sensie przywraca 
nam nadzieję, że kiedyś wszystko 
musi wrócić do normy. Jest mroźno 
i śnieżnie. Dzieci z uśmiechem na 
twarzach lepią bałwany i zjeżdżają 
na sankach. Dużą popularnością 

cieszy się, jak dawniej, górka przy 
olsztyneckim zamku. Ślady po ta-
kiej zabawie widać na załączonym 
zdjęciu od zaprzyjaźnionego Drona 
Olsztynek. Polecamy obejrzeć wię-
cej ciekawych zdjęć Olsztynka  
i okolic w zimowej odsłonie na jego 
facebook’owym fanpage’u.  

 Drodzy Czytelnicy, liczymy na to, 
że będziecie z nami w nowym roku 
i uda nam się Was zainteresować  
lekturą ALBO. Życzymy wszyst-
kim sporej dawki nadziei, opty-
mizmu i wiary, że rok 2021 będzie 
lepszy. Oby czas z przed pandemii  
wrócił jak najszybciej! redakcja
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Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów i listów oraz nie odpo-
wiada za treść reklam, ogłoszeń i artyku-
łów sponsorowanych.  
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy 
przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasa-
dami moralnymi lub prawem. Materiałów 
nie zamawianych redakcja nie zwraca. 

Czasopismo zrzeszone jest w Polskim 
Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą 
w Krakowie.  
 
Punkty dystrybucji: 
▪ Kiosk Polpras (ul. Chopina 1B) 
▪ Sklep SHP Nr 1 (ul. Niepodległości 21) 
▪ Sklep SHP Nr 6 (ul. Kamienna 4) 
▪ Sklep SHP Nr 8 (ul. Akacjowa 8) 

▪ Sklep SHP Nr 14 (ul. Mrongowiusza 30  
  - sklep ogólnoprzemysłowy) 
▪ Delikatesy Centrum  
  (ul. Mrongowiusza 30) 
▪ Sklep w Waplewie (J. Kałapus,  
  Waplewo 38) 
▪ Top Market (ul. Warszawska 6) 
▪ Carrefour Express (ul. Kościuszki 4) 
▪ Miejska Biblioteka (ul. Ratusz 1) 

Od 18 stycznia zespoły 
szczepienne Gminnego 
Centrum Zdrowia w Olsz-
tynku zaczęły szczepić 
mieszkańców domów po-
mocy społecznej. Otrzy-
maliśmy 360 dawek szcze-
pionki firmy Pfizer. Zo- 
stało zaszczepionych 272 
mieszkańców Domu Po-
mocy Społecznej „Zaci-
sze” w Olsztynku, Domu 
Pomocy Społecznej Mi-
chała Archanioła w Szyl-
daku, Całodobowego Do-
mu Opieki Fundacji Po- 
moc w Waplewie oraz  Do-
mu Opieki Razem w Sta-
wigudzie.  

Pozostałą częścią szcze-
pionek w ilości 88 dawek 
mogliśmy zaszczepić se-
niorów w wieku 80 lat  
i więcej. Szczepienia od-
były się w stacjonar- 
nym punkcie szczepień  
w Gminnym Centrum 
Zdrowia w Olsztynku.  

Przygotowania do tych 
działań były intensywne  
i wymagały od personelu 
medycznego oraz admi-
nistracyjnego pełnej mobi-
lizacji. Nauka obsługi  
nowych systemów wyko-
rzystywanych przy realiza-
cji szczepień przebiegła 
sprawnie i przyniosła ocze-
kiwany efekt w postaci 
sprawnej obsługi pacjen-
tów przybyłych na szcze-
pienie. Wiele decyzji zapa-
dało w kilka minut, co 
pozwoliło na zaszczepienie 
14 pacjentów w miejscu 
zamieszkania.  

20 i 21 stycznia, to były 
pierwsze dni pracy punktu 
szczepień przeciwko Co-
vid-19. Drugiego dnia mia-
łam przyjemność pracować 
w zespole szczepiennym 
jako pomoc administra-
cyjna. To był ciężki dzień, 

dla wszystkich była to no-
wość. Jednak kiedy wi-
dzieliśmy radość w oczach 
,,naszych” seniorów, to 

zmęczenie odchodziło na 
dalszy plan. Jestem, nie 
wiem czy to właściwe 
słowo, OCZAROWANA 

pacjentami 80+. Zadowo-
leni, uśmiechnięci i zdys-
cyplinowani przychodzili 
na umówione szczepienie. 
Po takim dniu pracy wiem, 
że to co robimy ma sens: 
walka o każdą dawkę,  
o sprawny przebieg reje-
stracji i szczepienia.  

Seniorzy to nasza prze-
szłość i historia. Dziękuję, 
że mogłam z Wami być 
tamtego dnia.  

 
Podsumowując, w dniach 

18.01-21.01 zespoły szcze-
pienne Gminnego Centrum 
Zdrowia w Olsztynku za-
szczepiły 360 osób. Od 
25.01 do końca marca 
według planów Rządu bę-
dziemy szczepić I dawką 
niestety tylko 30 osób ty-
godniowo, nad czym bar-
dzo ubolewamy.  

 
�ANNA DRABIŃSKA 

Koordynator  
do spraw szczepień

Pierwsze szczepienia

W pierwszym tegorocznym 
numerze biuletynu znajdziecie 
Państwo, m.in. informacje o za-
planowanym na 2021 rok bu-
dżecie gminy, realizowanych  
i zapowiadanych inwestycjach. 
Nie zabrakło stałych rubryk oraz 
aktualnych tematów, takich jak 
szczepienia, czy modnego ostat-
nimi czasy morsowania. Zapra-
szam do lektury!    

Przygodę z wydawaniem  Ak-
tualności Lokalnych Biuletynu 
Olsztyneckiego ALBO roz-
poczęliśmy w kwietniu zeszłego 
roku. Wydaliśmy w tym czasie 
5 numerów, każdy w nakładzie 
500 egzemplarzy. Minimalna 
ilość zwrotów świadczy o tym, 
że gazeta trafia w gusta czytel-
ników. Mobilizuje nas to do 
pracy, nowych rozwiązań i roz-
woju biuletynu. Na razie jednak 
pozostajemy przy dwumiesięcz-
nym cyklu wydawniczym.  
Zaplanowaliśmy, żeby każdy 
nowy numer trafiał do sprze-
daży w pierwszym tygodniu 
miesiąca - rozpoczynając od  
lutego, tj.: początek lutego, 
kwietnia, czerwca, sierpnia, 
października i grudnia (6 wy-
dań). W planach mamy również 
zdigitalizowanie wszystkich nu-
merów gazety, poczynając od 
pierwszego wydania z 1992 
roku !!! Zadanie będzie bardzo 
czasochłonne, ale mamy na-
dzieję, że w tym roku pełne  
archiwum ALBO pojawi się  
w internecie. 

Alina Wołodkiewicz 
redaktor naczelny

 Drodzy  
czytelnicy 

Więcej informacji o szczepieniach znajdziecie Państwo na str. 14

fot. Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku
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Łączna kwota dochodów gminy  
w 2021 roku wyniesie ponad 74,8 
mln zł, z czego prawie 66 mln zł, to 
dochody bieżące gminy, czyli m.in. 
subwencje, opłaty i podatki, udział 
PIT i CIT oraz dotacje. Natomiast  
8 mln zł wyniosą dochody mająt-
kowe gminy. Wydatki budżetu 
Gminy Olsztynek na 2021 rok sza-
cuje się na 82,7 mln zł, z czego 
kwota ponad 15,5 mln zł to wydatki 
majątkowe (tzw. inwestycyjne). 

Deficyt budżetu w kwocie 7,9 mln 
zł pokryty zostanie ze środków ze-
wnętrznych, m.in. Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych oraz  
z Funduszu Dróg Samorządowych, 
ze środków, które nie zostały wyko-
rzystane w roku 2020, a w części 
również emisją obligacji. 

Głównym obciążeniem dla budże-
tu Gminy Olsztynek w 2021 są wy-
datki bieżące: wynoszą one ponad 
67 mln zł, stanowiąc 81 % wydat-
ków ogółem. Z tej kwoty najwięcej, 
ponad 25 mln zł, przeznaczono na 
opiekę społeczną i rodzinę. Oświata 
i wychowanie, to ponad 23 mln zł. 
W zakresie wydatków bieżących  
należy zapewnić prawidłowe funk-
cjonowanie obiektów i urządzeń 
miejskiej infrastruktury technicznej 
i społecznej oraz zaspokajanie  
bieżących potrzeb mieszkańców 
gminy. 

Większość środków przeznaczo-
nych na opiekę społeczną i rodzinę 
pochodzi ze środków na tzw. zada-
nia zlecone. Jednak gorzej przedsta-
wia się sytuacja z finansowaniem 
szeroko rozumianej oświaty. Tak jak 
wspomniałem, w przyszłym roku 
będzie to koszt ponad 23 mln zł, 
podczas gdy otrzymana subwencja 
oświatowa i dotacja „przedszkolna” 
pokrywa zaledwie 42 % tej kwoty. 
Nie jest to problem tylko tego roku. 
Udział subwencji w finansowaniu 
wydatków oświatowych jest z roku 
na rok coraz niższy. Oznacza to, że 
coraz więcej pieniędzy gminnych 
będzie przeznaczone na wydatki, na 

które nie mamy do końca wpływu, 
jak np. regulowane przez rząd wy-
nagrodzenia. Ta sytuacja spowodo-
wała, że między innymi, po raz 
kolejny podjęto działania dotyczące 
likwidacji Szkoły Filialnej w Króli-
kowie oraz przekształceniu Szkoły 
Podstawowej im. Erwina Kruka  
w Elgnówku. Mam świadomość, że 
są to trudne decyzje, jednak jeśli 
chcemy zapewnić gminie rozwój  
na przyszłe lata są to decyzje  
konieczne. 

 
Nie wiemy, w jakiej kondycji bę-

dzie krajowa gospodarka, ani kiedy 
nastąpi jej pełny rozruch. Mamy 
świadomość, że samorządy są silnie  

powiązane z kondycją przedsię-
biorstw. Możemy również spodzie-
wać się wzrostu kosztów, m.in. 
wynikających z wysokiej inflacji 
oraz wprowadzanych ustawowo 
zmian. Dziś pytań i niepewności jest 
wiele, co mieliśmy szczególnie na 
uwadze przy konstrukcji budżetu. 

Co roku, wybierając zadania inwe-
stycyjne, które zostaną ostatecznie 
wpisane do budżetu, dokonujemy 
trudnych wyborów. Budżet gminy 
można porównać do budżetu domo-
wego. Każdy stara się ograniczać 
swoje wydatki do poziomu możli-
wości finansowych. Oczywiście 
chcielibyśmy wykonać jak najwię-
cej inwestycji, spełnić oczekiwania 
mieszkańców dotyczących różnych 
inicjatyw społecznych, sportowych 
czy kulturalnych. Nie możemy jed-
nak zaplanować inwestycji bez za-
pewnienia źródeł ich finansowania. 

 
W budżecie ujęliśmy inwestycje 

ważne dla naszych mieszkańców. 
Poczynając od spraw zupełnie pod-
stawowych, jak zapewnienie do-
stępu do wody (budowa sieci 
wodociągowej ze Swaderek do  
Maróza, dotacja na budowę studni), 
poprzez drogi i chodniki (dokończe-
nie ul. Staromiejskiej i Strażackiej, 
przebudowa drogi gminnej na od-
cinku Selwa-Lipowo Kurkowskie), 
aż po inwestycje w zabytki czy 
miejsca wypoczynku i rekreacji 
(długo oczekiwana przez mieszkań-
ców plaża miejska, która została 
wybrana w ramach OBO). 

Mamy również nadzieję na pozys-
kanie środków zewnętrznych, które 
zasilą budżet w trakcie roku i umo-
żliwią podjęcie nowych, dodatko-
wych zadań inwestycyjnych. 
Wiadomo, że łatwiej planuje się in-
westycje, gdy część środków na jej 
realizację pochodzi z dofinansowa-
nia. Analizujemy, które z nich mają 
szanse uzyskać finansowanie z ze-
wnątrz w przyszłości, tak by odpo-
wiednio wcześniej zadbać o do- 
kumentację techniczną, często nie-
zbędną do złożenia wniosku. Na 
bieżąco analizujemy różnego ro-
dzaju projekty, z których można po-
zyskać środki finansowe. Coraz 
więcej projektów wymaga jednak 
wkładu własnego i ograniczenie wy-
datków bieżących ma m.in. ma na 
celu zapewnienie tych wkładów. 

Tak jak wspomniałem wcześniej 
to, że w danym roku budżetowym 
realizujemy tylko określoną liczbę 
ważnych dla mieszkańców inwesty-
cji wynika właśnie z ograniczeń  
budżetu.  

Ze swojej strony zapewniam, że 
razem z pracownikami będziemy 
starać się, aby zrealizować budżet 
po gospodarsku, a zarazem spełniać 
oczekiwania społeczne, czyli Pań-
stwa. Dziękuję Radnym, którzy 
podczas głosowania podejmują 
trudne decyzję. Wiem, że dla miesz-
kańców z ich okręgów nie zawsze są 
one w pełni zadawalające, ale mają 
na celu dobro całej wspólnoty samo-
rządowej. 

 
�MIROSŁAW STEGIENKO 

BURMISTRZ OLSZTYNKA
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Budżet gminy na 2021 rok
29 grudnia 2020 roku, podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Olsztynku, Radni przyjęli budżet gminy  
na 2021 rok. Przyszłoroczne dochody i wydatki gminy były przedmiotem dyskusji i rozważań.  
Analizowano źródła dochodów i alokacje poszczególnych środków.  

74,8 mln zł - dochody gminy 

82,7 mln zł - wydatki gminy 

Mirosław Stegienko Burmistrz Olsztynka / fot. UM Olsztynek

Rok 2021 zapewne 
będzie rokiem 
trudnym. Będziemy 
musieli zmierzyć się  
z wieloma 
konsekwencjami 
pandemii COVID-19. 

Chcielibyśmy, żeby 
inwestycji 
rozwojowych było 
więcej, ale nie możemy 
nierozsądnie się 
zadłużać, inwestując 
ponad nasze 
możliwości finansowe. 
Musimy również 
pamiętać o spłacie 
aktualnych zobowiązań 
kredytowych.
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Na 11 kwietnia 2021 roku został 
wyznaczony nowy termin wybo-
rów uzupełniających do Rady 
Miejskiej w Olsztynku. 

Wybory uzupełniające zostały roz-
pisane z powodu objęcia przez rad-
nego Michała Grzeszczaka funkcji 
zastępcy dyrektora w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku. Pierwotny ter-
min przeprowadzenia wyborów 
został wyznaczony na 24 stycznia 
2021 r. Jednak ze względu na sytua-

cję epidemiczną oraz po zasięgnięciu 
opinii Komisarza Wyborczego  
w Olsztynie I, Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski zadecydował o prze-
sunięciu głosowania na 11 kwietnia. 
Tym samym zmianie uległ kalendarz 
wyborczy: 

 
• Do 27 marca 2021 r.  

(do 29 marca 2021 r.) 
Zgłaszanie Komisarzowi Wybor-
czemu w Olsztynie I zamiaru  
głosowania korespondencyjnego 

przez wyborców niepełnospraw-
nych oraz wyborców, którzy naj-
później w dniu głosowania kończą 
60 lat 

• Do 2 kwietnia 2021 r. 
Składanie wniosków o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania 

• Do 6 kwietnia 2021 r. 
Zgłaszanie Komisarzowi Wybor-
czemu w Olsztynie I zamiaru  
głosowania korespondencyjnego 
przez wyborców podlegających  

w dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych 

• 9 kwietnia 2021 r. o godz. 24:00 
Zakończenie kampanii wyborczej 

• 10 kwietnia 2021 r. 
Przekazanie przewodniczącym ob-
wodowych komisji wyborczych 
spisów wyborców 

• 11 kwietnia 2021 r. 
Przeprowadzenie głosowania 

 
�UM OLSZTYNEK

Zmiana terminu wyborów uzupełniających  
do Rady Miejskiej w Olsztynku

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych, to program bezzwrot-
nego wsparcia, który przezna-
czony jest na: inwestycje, eduka-
cję, cyfryzację oraz remonty 
szpitali dla samorządów, których 
przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię Covid-19. W ra-
mach projektu zostanie wypłacone 
jednostkom samorządu terytorial-
nego 12 mld zł. Pierwsze 6 mld zł 
zostało rozdzielone latem między 
odbiorców według algorytmu. 
Wówczas wszystkie gminy i po-
wiaty w Polsce otrzymały rządowe 
wsparcie. W województwie war-
mińsko-mazurskim do samorzą-
dów przekazano 223 199 713 zł. 

 
W ramach kolejnej odsłony Rzą-

dowego Funduszu Inwestycji, na in-
westycje lokalne w gminach, powia-
tach i województwach rozdzielono 
4,35 mld zł. Tym razem jednostki 
samorządu terytorialnego mogły 
wnioskować o środki na konkretne 
inwestycje ważne dla mieszkańców. 
W ramach rozstrzygniętego naboru 
w województwie warmińsko-ma-

zurskim pozytywnie rozpatrzono  
91 wniosków na łączną kwotę  
138 087 301,76 zł. 

Wśród wybranych beneficjentów 
znalazła się również Gmina Olszty-
nek, która w 2020 r. za pośrednic-
twem Wojewody Warmińsko-Ma-
zurskiego złożyła do Prezesa Rady 
Ministrów wniosek o uzyskanie 
środków z Funduszu Przeciwdzia-

łania COVID-19 dla jednostek sa-
morządu terytorialnego w wysokości 
2 400 000 zł. W ramach rozstrzyg-
nięcia otrzymała 1 800 000 zł bez-
zwrotnego wsparcia na budowę sieci 
wodociągowej o długości ok. 7 km, 
łączącej istniejące sieci w m. Swa-
derki i Maróz w celu umożliwienia 
dostarczania uzdatnionej wody do 
miejscowości Maróz, a także zabu-
dowy leśnej kolonijnej. Inwestycja 
zakłada wykonanie projektu i wy-
budowanie sieci wodnej. Projektem 
budowy sieci wodociągowej objęci 
zostaną wszyscy mieszkańcy miejs-
cowości Maróz, właściciele działek 
rekreacyjnych oraz osoby wypoczy-
wające w ośrodkach wczasowych 
zlokalizowanych na obszarze inwe-
stycji. 

Celami inwestycji są: poprawa wa-
runków życia mieszkańców w śro-
dowisku ich zamieszkania, poprawa 
stanu i unowocześnienie infrastruk-
tury wodociągowej, ograniczenie 
stopnia uzależnienia dostaw wody 
dla mieszkańców Maróza ze źródeł 
zewnętrznych, zapewnienie dostępu 
do odpowiednich pod względem 

wielkości źródeł zasobów wodnych 
umożliwiających ich długofalową 
eksploatację, poprawa stopnia zwo-
dociągowania Gminy, podniesienie 
jakości i poziomu zaspokajania po-
trzeb socjalnobytowych mieszkań-
ców. 

 Ze względu na fakt, że projekto-
wana sieć kanalizacyjna będzie zlo-
kalizowana na terenie zwartej zabu-
dowy mieszkaniowej realizacja 
inwestycji nie naruszy obecnego 
stanu środowiska. Projekt wykazuje 
pozytywny wpływ na środowisko 
poprzez: zmniejszenie stopnia eks-
ploatacji wód gruntowych i pod-
ziemnych, brak negatywnego od-
działywania na obszary chronione 
oraz brak negatywnego oddziaływa-
nia na gatunki i siedliska przyrodni-
cze. 

 
Planowane przedsięwzięcie jest in-

westycją celu publicznego, a sama 
budowa wodociągu pozwoli na usu-
nięcie różnic w standardzie życia 
mieszkańców Gminy Olsztynek. 

 
�UM OLSZTYNEK

Budowa sieci wodociągowej do Maróza 

W 2020 roku dwa projekty zostały 
wskazane przez mieszkańców Olsz-
tynka do realizacji. Pierwszy z nich 
to Czas na plażę miejską. Inicja-
tywa obejmuje wykonanie plaży 
piaszczystej i trawiastej z przebie-
ralniami, drewnianymi leżakami 
miejskimi i ławkami z koszami  
na śmieci. Ponadto zaplanowano  
zakup latarni solarnych, które będę 
oświetlać plażę. Dzięki temu  
powstanie ogólnodostępne miejsce 
dla mieszkańców i turystów do pla-

żowania w sezonie letnim. Drugim 
projektem, który zakwalifikował  
się do realizacji jest Remont  
widowni w Kinie Grunwald  
w Olsztynku – II etap. Projekt obej-
muje naprawę podłogi, remont sufitu 
i ścian, instalacji elektrycznej oraz 
systemu wentylacji i ogrzewania w 
sali kinowej.  

Realizacja projektu ma poprawić 
komfort kinomanów podczas sean-
sów filmowych, w szczególności  
w okresie jesienno-zimowym. 

Teraz przyszedł czas na pod-
sumowanie V edycji OBO. Co 
warto zmienić, poprawić lub  
z czego zrezygnować?  

Wszystkie uwagi i sugestie będzie 
można przekazać za pośrednictwem 
ankiety, której wypełnienie zajmuje 
dosłownie kilka minut.  

Każdy mieszkaniec może przeka-
zać swoje opinie o sposobie realiza-
cji OBO. Uzyskane informacje po-
mogą nam udoskonalić kolejną 
edycję OBO. 

Ankieta będzie dostępna w dniach 
15-28 lutego w wersji elektroni-
cznej na stronie internetowej 
www.obo.olsztynek.pl oraz w wersji 
papierowej na korytarzu przy wej-
ściu głównym w Urzędzie Miejskim 
w Olsztynku, ul. Ratusz 1. Punkt  
będzie czynny w godzinach pracy 
Urzędu. 

�ROBERT WARAKSA

Podsumowujemy Olsztynecki Budżet Obywatelski

fot. UM Olsztynek
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Przejazd kolejowy w Ol-
sztynku zostanie posze-
rzony, co znacząco po-
prawi bezpieczeństwo pie- 
szych. Tak przynajmniej 
wynika z odpowiedzi, ja-
ką otrzymałem od PKP. 
Obecnie trwają prace pro-
jektowe. 

W ostatnich latach trwały 
prace modernizacyjne linii 
kolejowej nr 216 na odcinku 
Działdowo-Olsztyn. Projekt, 
którego koszt to ponad 351 
mln zł, miał na celu m.in. 
poprawę bezpieczeństwa. 
Zakres prac obejmował rów-
nież modernizację przejaz-
dów kolejowo-drogowych. 
Jednak, jak się ostatecznie 
okazało, w ramach inwesty-
cji nie uwzględniono po-
trzeb pieszych. Po zakończe-

niu robót w dalszym ciągu 
brakuje fragmentów chod-
nika po obu stronach prze-
jazdu kolejowego łączącego 
ulicę Niepodległości z uli-
cami Mierkowską i Zieloną. 

Jest to szczególnie odczu-
walne dla pieszych w okre-
sie zimowym, kiedy na  
poboczach zalegają zaspy 
śniegu.  
Pod koniec kwietnia ubieg-

łego roku PKP S.A., zleciły 
wykonanie wyceny prac ma-
jących na celu poszerzenie 
nawierzchni przejazdu oraz 
poprawę dojść do przejazdu. 
Prace powinny zostać wy-

konane jeszcze na początku 
2021 roku, choć jest to uza-
leżnione od warunków at-
mosferycznych. 

 
�ROBERT WARAKSA

Będzie bezpieczniej dla pieszych

“Wsparcie gminie Olsztynek 
w zwalczaniu skutków  
wystąpienia pandemii” 
W grudniu rozpoczę- 

ła się akcja dożywiania  
dla osób wymagających 
wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu oraz 
osób, które w związku  
z pandemią Covid-19  
wymagają świadczenia 
usług w miejscu zamiesz-
kania. Wsparciem objęto 
251 osób, w tym 75 miesz-
kańców Olsztynka oraz 
176 mieszkańców z ob-
szaru gminy.  

Podjęte działania są wy-
nikiem zawartej przez 
Gminę Olsztynek umowy 
na realizację projektu 
“Wsparcie gminie Olszty-
nek w zwalczaniu skutków 
wystąpienia pandemii Co-
vid-19”, współfinansowa-
nego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społe- 
cznego w ramach Regio-
nalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020. Udział 
w projekcie umożliwił  
organizację dożywiania dla 
mieszkańców z gminy 

Olsztynek, którzy spełnili 
kryteria wskazane we 
wniosku, tj. min.: osoby 
chore, w tym w wieku po-
wyżej 60 lat, z chorobami 
współistniejącymi, osoby, 
które w związku z epide-
mią COVID-19 wymagają 
świadczenia usług w miej-
scu zamieszkania.  

Do realizacji zaplanowa-
nego wsparcia została wy-
brana Spółdzielnia So-
cjalna “Tradycja Smaków” 
z Olsztynka. Jej zadaniem 
jest codzienne dostarczanie 
ciepłych posiłków (dwuda-
niowych). Wniosek zakła-
dał  realizację działań do 
stycznia 2021 r. Ostatecz-
nie, na mocy aneksu do 
umowy, mieszkańcy objęci 
wsparciem będą otrzymy-
wać posiłki do 12 lutego 
2021 r. Ponadto, w ramach 
projektu, realizowane są 
również inne zadania ma-
jące na celu powstrzymanie 
rozprzestrzeniania się cho-
roby zakaźnej Covid-19. 
Należą do nich m.in.: 
- doposażenia stanowisk 

pracy w podmiotach 
świadczących usługi  
w środki ochrony indywi-
dualnej i sprzęt niezbędny 
do walki z pandemią, 
m.in.: maseczki, przył-
bice, rękawiczki oraz inne 
środki ochrony osób. 

- zakupu i przeprowadze-
nia testów na obecność 
Covid-19 dla podmio- 
tów świadczących usługi  
w społeczności lokalnej 
oraz pomoc sąsiedzką. 
Działania te skierowane 

są do osób bezpośrednio 
pracujących w środowisku 
objętym wsparciem zwią-
zanym z koronawirusem, 
tj. pracowników Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olsztynku, 
opiekunów osób z grupy 
ryzyka (starszych, niepeł-
nosprawnych i chorych) 
oraz wolontariuszy, którzy 
świadczą pomoc sąsiedzką 
dla rodzin w szczególnie 
trudnej sytuacji ze względu 
na choroby i zagrożenie za-
chorowaniem. 

�UM OLSZTYNEK

Zdrowe ¿ycie, czysty zysk

Mieszkaniec Olsztynka, Pan Karol Kijkowski, na co 
dzień jest pracownikiem miejscowego magistratu. Poza 
pracą ma jednak wiele pasji. Jedną z nich jest muzyka.  

Mieszkaniec  
Olsztynka wygrał finał  
„Jaka To Melodia?”

Pan Karol potrafi rozpozna-
wać utwory muzyczne już 
po kilku nutkach i to pozwo-
liło mu wygrać popularny 
program rozrywkowy „Jaka 
to melodia?”. W jednym  
z grudniowych odcinków 
Panu Karolowi udało się 
zwyciężyć w finale pro-
gramu i wygrać główną  
nagrodę. Dla mieszkańca 
Olsztynka była to kolejna 
okazja do udziału w progra-
mie, w którym występuje już 
od 10 lat. 
„Jaka to melodia?”, to polski 

teleturniej o tematyce mu-
zycznej emitowany przez 
TVP1 od 4 września 1997 
roku. Realizowany na licen-
cji amerykańskiego formatu 
Name That Tune. Zadaniem 
trójki rywalizujących za-
wodników jest jak najszyb-
sze odgadnięcie jak naj-
większej liczby utworów 
muzycznych. 
 
Gratulujemy Panu Karolowi 
i życzymy dalszych sukce-
sów! 

�UM OLSZTYNEK

Karol Kijkowski z prowadzącym teleturniej Rafałem 
Brzozowskim  / fot. K. Kijkowski

fot. Robert Waraksa



W 2019 roku Gmina 
Olsztynek złożyła wniosek 
o dofinansowanie zadania 
realizowanego ze środków 
pozostających w dyspozy-
cji ministra właściwego do 
spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego 
do programu: GROBY  
I CMENTARZE WO-
JENNE W KRAJU 2020.  

 
Celem projektu było 

wspieranie opieki nad gro-
bami i cmentarzami wojen-
nymi na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stano- 
wiącymi materialne świa-
dectwo kluczowych wyda-
rzeń z historii Polski zwią-
zanych z walką i męczeń- 
stwem, a także wspieranie 
prowadzenia działań nauko-

wych upowszechniających 
wiedzę na temat tych wyda-
rzeń. Pozyskano środki na 
zadanie pn.: „Odrestaurowa-
nie zniszczonych mogił na 
Cmentarzu Ofiar Faszyzmu 
w Sudwie oraz wystawa  
tematyczna”. Całkowity ko-
szt wykonania zadania to 
13.400 zł, z czego pozyska-
no dofinansowanie w kwo-
cie 8.400 zł z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.  

Projekt został złożony na 
odrestaurowanie zniszczo-
nych i zdewastowanych mo-
gił jeńców wojennych z obo-
zu jenieckiego Stalag IB 
Hohenstein, którzy stracili 
życie wskutek represji  
okupanta niemieckiego po  
1 września 1939 roku, po-

chowanych na wyżej wy-
mienionym cmentarzu. Wy-
mieniono 15 nagrobków 
(krzyży) znajdujących się na 
mogiłach jeńców polskich. 
Odrestaurowano również 
płytę - tablicę pamiątkową  
z napisem "Cmentarz Ofiar 
Faszyzmu w Sudwie". Przez 
lata obiekt uległ zniszczeniu 

i zdewastowaniu. Tablica pa-
miątkowa umiejscowiona 
jest przy wejściu głównym 
obiektu. Ponadto wykonano 
prace porządkowe polega-
jące na wycince suchych 
drzew, które stwarzały za-
grożenie dla odwiedzają-
cych. Udokumentowaniem 
przeprowadzonych dotych-
czas prac, ale przede wszyst-
kim trudnej historii gminy 
Olsztynek, było zaprojekto-
wanie i wykonanie wystawy 
tematycznej o Cmentarzu 
Ofiar Faszyzmu w Sudwie.  

Na pięciu planszach zapre-
zentowano historię nekropo-
lii, podstawowe informacje 
o obozie jenieckim Stalag IB 
Hohenstein oraz Multime-

dialnym Muzeum Obozu Je-
nieckiego Stalag IB i His- 
torii Olsztynka. Działania  
w ramach projektu skiero-
wane były do wszystkich 
grup wiekowych, zarówno  
z Polski, jak i z różnych kra-
jów świata, tj. do osób po-
dążających śladami II Wojny 
Światowej, odwiedzających 
miejsca pamięci historycznej 
w gminie Olsztynek. 

Wojenne nekropolie z lat 
1939-1945 są nie tylko trwa-
łym elementem miejsco-
wego krajobrazu, ale prze-
de wszystkim świade- 
ctwem krwawych konflik-
tów i dramatycznych wyda-
rzeń z okresu II wojny świa-
towej. Obiekt  dokumentuje 
wyjątkową lekcję historii  
i zapis dziejów określonego 
regionu. Realizacja zadania 
wpłynęła na przywrócenie 
rangi temu wyjątkowemu 
obiektowi. Wpłynęła także 
na kształtowanie i utrwala-
nie świadomości historycz-
nej oraz poczucie odpo- 
wiedzialności za pomniki  
i znaki historii związane  
z regionem. 

�UM OLSZTYNEK

Strona 6 Nr 1 (267) Luty 2021 r.

Pod koniec 2020 roku  
z radością informowaliśmy 
Państwa, że Gmina Olszty-
nek oraz Spółdzielnia So-
cjalna „Tradycja Sma-
ków” otrzymały certyfi- 
katy w prestiżowym ogól-
nopolskim konkursie Mi-
nisterstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej o przy- 
znanie certyfikatu Znak 
Jakości Ekonomii Społecz-
nej i Solidarnej 2020. 
Gmina Olsztynek została 
wyróżniona certyfikatem 
w kategorii „Społecznie 
odpowiedzialny samo-
rząd”, natomiast Spół-
dzielnia „Tradycja Sma-
ków” w kategorii „Sukces 
rynkowy”. 

Z uwagi na trwającą epi-
demię, ogłoszenie wyników 
konkursu odbyło się 2 grud-
nia 2020 r. podczas wideo-
konferencji, w której udział 

wzięli Minister Rodziny  
i Polityki Społecznej Mar-
lena Maląg, Sekretarz Stanu 
w MRiPS Stanisław Szwed 
oraz laureaci konkursu. 

Konkurs o przyznanie cer-
tyfikatu Znaku Jakości 
Ekonomii Społecz-
nej i Solidarnej 
organizowany 
jest w ramach 
projektu pn. 
„System cer-
tyfikacji zna-
kami jakości dla 
podmiotów ekono-
mii społecznej i jedno-
stek samorządu terytorialne-
go”, realizowanego w part- 
nerstwie przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej – lidera partner-
stwa, Bank Gospodarstwa 
Krajowego – partnera oraz 
Europejski Dom Spotkań - 
Fundację Nowy Staw – part-

nera. Kierowany jest do pod-
miotów ekonomii społecz-
nej, przedsiębiorstw spo-
łecznych oraz jednostek 
samorządu terytorialnego  
i ma na celu wyróżnienie 

podmiotów ekonomii 
społecznej i przed-

siębiorstw społe-
cznych, które  

z powodze- 
niem łączą 
działalność 

ekonomiczną ze 
społecznym za-
angażowaniem, 

oraz samorządów, 
które w sposób szczególny 
wspierają ekonomię spo-
łeczną oraz propagują idee 
spójności i solidarności spo-
łecznej. Przyznane certyfi-
katy przyczyniają się do bu-
dowy marki konkretnych 
podmiotów oraz całego sek-
tora ekonomii społecznej. 

Tegoroczna edycja kon-
kursu cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem ze 
strony podmiotów, które  
w swym codziennym funk-
cjonowaniu łączą działal-
ność ekonomiczną ze spo-
łecznym zaangażowaniem. 
Nagrodzono 150 podmiotów 
w 5 kategoriach: Debiut 
roku; Najlepszy pracodaw-
ca; Sukces rynkowy; Przed-
sięwzięcie PES współfinan-
sowane ze środków zwrot- 
nych EFS; Społecznie odpo-
wiedzialny samorząd. 

Konkurencja była duża, 
dlatego tym bardziej ucie-
szył fakt, że sukces Gminy 
Olsztynek jest podwójny, 
ponieważ w gronie podmio-
tów certyfikowanych zna-
lazła się również olszty-
necka Spółdzielnia Socjalna 
„Tradycja Smaków”, zało-
żona w 2014 r. przez Gminę 

Olsztynek oraz Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób Star-
szych i Niepełnosprawnych 
„Razem” w Olsztynku. Gra-
tulujemy Spółdzielni otrzy-
mania certyfikatu i życzymy 
dalszych sukcesów i powo-
dzenia w podejmowanych 
inicjatywach. 

Nasz wspólny sukces był 
możliwy dzięki współpra- 
cy ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Spółdziel-
czości i Przedsiębiorczo- 
ści Lokalnej WAMA-COOP  
z Olsztyna, które swoi- 
mi działaniami propaguje  
i wspiera ekonomię spo-
łeczną. Serdecznie dzięku-
jemy za inicjatywy podej-
mowane na terenie Na- 
szej Gminy oraz wsparcie  
w ubieganiu się o certyfikat. 
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Gmina Olsztynek oraz Spółdzielnia Socjalna „Tradycja Smaków” z certyfikatami 

Znak jakości w naszej gminie

Renowacja Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Sudwie

Żegnaj Przyjacielu! 

Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka żegna  
Edwarda Lipskiego 

Dobrego i uczynnego kolegę, wspaniałego człowieka. 
Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć. Dziękujemy, że byłeś z nami.

fot. UM Olsztynek
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Od 1 stycznia do 31 grudnia 
2021 r. Gmina Olsztynek nie 
będzie pobierać opłaty tar-
gowej.  
Wynika to z tak zwanej tarczy 
antykryzysowej 6.0. Za utra-
cone dochody samorządom 

przysługuje rekompensata  
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19. W 2020 roku 
wpływy z tytułu opłaty targo-
wej w naszej gminie były za-
planowane na 25 tys. złotych.  
W ubiegłym roku opłatę tar-

gową faktycznie pobrało  
1 649 gmin. Łączne wpływy 
wszystkich gmin z tego tytułu 
w 2019 r. wyniosły ponad 
139,3 mln zł. 

 
�ROBERT WARAKSA

W 2021 bez opłaty targowej

Pandemia COVID-19 jest 
szczególnym, bezspornym, 
dalekosiężnym wstrząsem 
dla gospodarki polskiej, eu-
ropejskiej i światowej. Kry-
zys uderzył różnymi kana- 
łami w dziedziny gospodarki 
zarówno od strony podażowej, 
jak i popytowej. Polskie firmy zmuszone są mie-
rzyć się z recesją, licznymi ograniczeniami i wy-
datkami związanymi z reżimem sanitarnym. 

 
Konkurs - Sternik. Cała naprzód! dedykowany jest  

liderom, którzy pomimo niesprzyjających warun-
ków i okoliczności związanych z trwającą pandemią 
COVID-19 potrafili utrzymać bezpieczny kurs oraz 
wyróżnili się na tle innych, najlepiej wykorzystując 
dostępne środki na utrzymanie miejsc pracy, płyn-
ności, rozwój produktów, dostosowanie do nowych 
warunków rynkowych. Program przeznaczony jest 
dla firm województwa warmińsko-mazurskiego 
(mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw), 
administracji województwa warmińsko-mazur-
skiego (jednostek samorządu terytorialnego i admi-
nistracji państwowej), szpitali oraz organizacji 
pozarządowych województwa warmińsko-mazur-
skiego.  

Organizatorem Konkursu „STERNIK Cała Na-
przód!” jest Bank Gospodarstwa Krajowego Region 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Natomiast part-
nerami są: Województwo Warmińsko-Mazurskie, 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski, WMSSE S.A., 
WMARR S.A., Narodowy Bank Polski – Oddział 
Okręgowy w Olsztynie, W-M Klub Biznesu, Grupa 
W-M, TV Kopernik oraz Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie. 
Udział w konkursie jest bezpłatny, a dla jego laurea-
tów organizator przewidział atrakcyjne nagrody. 
Pula wyróżnień dla zwycięzców obejmuje, m.in.: 
profesjonalny film korporacyjny, kampanię marke-
tingową w mediach, studia podyplomowe na wy-
branych kierunkach Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego, sesje coachingowe oraz wyjątkowe 
kolekcjonerskie monety NBP. Założeniem programu 
jest również ukazanie liderów w regionie. Uczest-
nicy konkursu, dzieląc się swoimi doświadczeniami, 
będą mieli sposobność umocnienia relacji z klien-
tami, partnerami biznesowymi i kooperantami. Przy-
sługuje im również możliwość promowania swojej 
marki dzięki upoważnieniu posługiwania się zna-
kiem konkursu Sternik. Cała naprzód! 

Harmonogram konkursu: 
• przyjmowanie zgłoszeń, spotkania i rozmowy 

partnerów z uczestnikami od 1 grudnia 2020 do 
28 lutego 2021 roku 

• ocena merytoryczna zgłoszeń do 31 marca 2021 
roku 

• ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia  
w terminie wyznaczonym przez kapitułę –  
z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicz-
nej. 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz 
formularz zgłoszeniowy można pozyskać ze strony 
www.bgk.pl/sternik-cala-naprzod/.  
Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie. 
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W grudniu 2020 roku Gmina 
sprzedała działkę położoną 
przy ulicy Jagiełły o powierz-
chni ponad 1,5 ha Develo- 
perowi z Gdyni. Miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
widuje w tym miejscu zabu-
dowę mieszkalną. Z infor- 
macji od inwestora wynika, 
że  planuje w tym miejscu 
wybudowanie osiedla bu-
dynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych 3-kondygna- 
cyjnych. Rozpoczęcie budo-
wy Developer zaplanował  
w I kwartale 2021 r.  
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Nowy inwestor w Gminie

W Kurkach zakończyły się 
prace związane z budową 
chodnika. Inwestycja zos-
tała zrealizowana w ramach 
programu GDDKiA w Olsz-
tynie związanego z poprawą 
bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego. 
W ramach inwestycji na od-
cinku drogi krajowej nr 58 
wykonano chodnik o łącznej 
długości 678 m i szerokości  
2 m oraz oznakowanie piono-
we i poziome wraz z urządze-
niami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Ponadto wybudo-
wano murek oporowy i odbu-
dowano korpus drogowy po 

prawej stronie na długości  
100 m. Koszt inwestycji to ok. 
0,5 mln zł. Roboty zostały za-

kończone i odebrane w grud-
niu 2020 roku. 

�ROBERT WARAKSA

Kurki z nowym chodnikiem Sternik.  
Cała naprzód!
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Dworzec kolejowy  
w Olsztynku przechodzi 
obecnie olbrzymią 
metamorfozę. Aktualnie 
trwają zaawansowane prace 
budowlane, a zakończenie 
inwestycji i udostępnienie 
dworca pasażerom 
planowane jest jeszcze  
w I połowie tego roku. 
Inwestycja w Olsztynku 
rozpoczęła się jesienią 
2019 roku. Przebudowa 
łączy w sobie renowację 
historycznych budynków  
z przystosowaniem ich do 
współczesnych wymogów  
i przepisów budowlanych 
oraz przeciwpożarowych.   
 
Zgodnie z założeniami obecny bu-

dynek dworca przestanie pełnić 
swoją pierwotną funkcję, a obsługa 
podróżnych będzie prowadzona  
w mniejszym, sąsiednim obiekcie. 
Nowy budynek dworca będzie do-
stosowany do obsługi podróżnych. 
Wewnątrz znajdą się toalety, kasa 
biletowa oraz poczekalnia. Budynek 
będzie dostosowany do potrzeb 
osób o ograniczonej mobilności. Na 
dworcu pojawią się elektroniczne 
tablice odjazdów i przyjazdów po-
ciągów oraz nowoczesne nagłośnie-
nie. Będzie bezpieczniej, bo obiekt 
zyska nowoczesne systemy monito-
ringu, kontrolę dostępu oraz system 
sygnalizacji włamania i napadu. 
Dawny blask odzyskała już elewa-
cja. Wymienione zostało także po-

szycie dachu, stolarka okienna  
i drzwiowa, a w ścianie budynku od 
strony peronów zamontowano dużą 
szklaną witrynę.  

Historyczny budynek dworca zo-
stanie przebudowany i zaadapto-
wany na siedzibę Miejskiego Do- 
mu Kultury w Olsztynku. Renowa-
cji zostanie poddana cała elewa- 
cja. Wymienione zostaną: stolarka 
okienna i drzwiowa, poszycie dachu 
i wszystkie wewnętrzne instalacje. 
W ramach uzgodnień z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków 
wskazany został taki sposób realiza-
cji prac, który umożliwił zachowa-
nie dodatkowych elementów bez 
konieczności aktualizacji dokumen-
tacji i uzyskiwania nowych poz-
woleń. Zachowana zostanie płasko- 
rzeźba z podobizną rycerza, po-
sadzki, żyrandole i kamienna kon-
strukcja wiaty. Elementy kamien- 
nych podpór dawnej wiaty zostały 
oczyszczone i ręcznie rozebrane 
oraz zaewidencjonowane i zabez-
pieczone jako materiały służące do 
wkomponowania ich w nowy 
obiekt. Drewniany kiosk również 
został ręcznie rozebrany, a jego ele-
menty zostały zinwentaryzowane  
i oznaczone. Po renowacji będzie on 
wykorzystany ponownie jako ele-
ment architektury zagospodarowa-
nia terenu. 

Pomiędzy starym i nowym budyn-
kiem dworca powstała otwarta wiata 
wykonana z betonu architektonicz-
nego wraz z siedziskami. Ściany 
wiaty od strony miasta „ozdabiają” 
dwa reliefy przedstawiające wy-
brane zamki gotyckie Warmii  
i Mazur oraz zarys starego miasta  
w Olsztynku. Wiata zdążyła już 

wzbudzić kontrowersje. Jej walory 
estetyczne są dyskusyjne. Ponadto 
wiele do życzenia pozostawia spo-
sób przedstawienia olsztyneckiego 
zamku, nie wspominając o błędzie 
na mapie starego miasta, na której 
ulice Krzywa i Krótka zamieniły się 
miejscami. Z pewnością będzie to 
najsłabsza strona tej inwestycji,  
ponieważ niewątpliwie najbardziej 
pożądane było odtworzenie histo-
rycznej wiaty łączącej niegdyś bu-
dynki dworca.  

- „Reliefy należy traktować jako 
autorską ekspresję artystyczną. 
Mapa z zamkami gotyckimi przed-
stawia uproszczone, sprowadzone 
do graficznego znaku wizerunki nie-
których zamków. Kilka z nich to 
tylko wyobrażenia, gdyż nic po nich 
nie pozostało. Inne istnieją do tej 
pory, a z kolejnych pozostały tylko 
ruiny. Zależało mi na pokazaniu bo-
gactwa historycznego regionu po-
przez przedstawienie potencjalnie 
interesujących miejsc. Nie jest to 
konkretny przewodnik turystyczny 
ani tym bardziej dokumentacja his-
toryczna. Turysta oglądać ma to 
jako inspirację do własnych poszu-
kiwań, albo po prostu jako zwykły 
obrazek” – podkreśla Zbigniew  
Tomaszczyk, architekt.  

Na drugim reliefie przedstawiono 
plan Olsztynka z połowy XIX w.  
z obwarowaniami. Znajdziemy na 
nim zarys niektórych budynków, 
które nie dotrwały już do czasów 
współczesnych. Według PKP S.A. 
jedną i drugą realizację należy trak-
tować bardziej jako pewnego ro-
dzaju wizję artystyczną, dekorację 
nawiązującą do historii i ducha 
miejsca, niż mapę czy plan.  

 
Przebudowa kompleksu dworco-

wego zakłada również rewitalizację 
jego najbliższego otoczenia, czyli 
ułożenie nowych ciągów pieszych, 
wykonanie miejsc parkingowych 
oraz budowę wiaty rowerowej.  

Wartość inwestycji to 21 mln zł  
i jest ona finansowana ze środków 
PKP S.A. oraz z funduszy unijnych 
z Programu Operacyjnego Polska 
Wschodnia. 

�ROBERT WARAKSA

    Prace na dworcu  
kolejowym coraz bliżej końca

Wewnątrz budynku zachowana 
zostanie płaskorzeźba z podo-
bizną rycerza, posadzki i żyran-
dole / fot. UM Olsztynek

fot. Robert Waraksa
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●   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie 
sprzedaży działki oznaczonej numerem 53/2 o pow. 
0,1967 ha położonej w obrębie Mańki, gmina Olszty-
nek, KW OL1O/00018293/2. Dla działki nr 53/2 brak 
jest miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gm. Olsztynek. Na działkę tę została wy-
dana decyzja Nr 58/2018 o warunkach zabudowy  
z dnia 14.06.2018 r. ustalająca warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieru-
chomości stanowi kwotę 66.000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Do wylicytowa-
nej ceny działki zostanie doliczony 23 % podatek 
VAT. Wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: sie-
dem tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 
12.02.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 
w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień 
wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finanso-
wych na konto Urzędu – uznanie konta).  
Przetarg odbędzie się 19 lutego 2021 r. o godz. 1015 
w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 

BURMISTRZ OLSZTYNKA OGŁASZA PRZETARGI W SPRAWIE SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:

PRZETARGI 

● Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w spra-
wie sprzedaży działki oznaczonej numerem 212  
o pow. 0,2737 ha położonej w obrębie Elgnówko, 
gmina Olsztynek, KW OL1O/00047823/9. Dla 
działki nr 212 brak jest miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na 
działkę tę została wydana decyzja Nr 78/2020  
z dnia 4.08.2020 r. odmawiająca ustalenia warun-
ków zabudowy dla inwestycji polegającej na bu-
dowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 
21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 
złotych). Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słow-
nie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 
12.02.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za 
dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków  
finansowych na konto Urzędu – uznanie konta).  
Przetarg odbędzie się 19 lutego 2021 r.  
o godz. 1000 w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku. 

Wpłacone wadium przez osoby, które wy-
grają przetarg, zaliczone zostanie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości. Uzyskana  
w przetargu cena nieruchomości płatna jest 
jednorazowo przed podpisaniem umowy 
notarialnej. W razie uchylenia się od za-
warcia umowy sprzedaży nieruchomości 
w wyznaczonym dniu i godzinie w Kance-
larii Notarialnej, zastrzega się prawo od-
stąpienia od zawarcia aktu notarialnego, 
bez zwrotu wadium. Burmistrz Olsztynka 
może odwołać ogłoszone przetargi z uza-
sadnionej przyczyny. Ogłoszenia o przetar-
gach podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicach ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku oraz na stronie internetowej 
Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nieru-
chomościami i Planowania pod numerem 
tel. 89 519 54 85. 

�UM OLSZTYNEK

PONADTO GMINA OLSZTYNEK POSIADA W SWOJEJ OFERCIE ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY: 

1. Działka nr 29/3 o pow. 0,0988 ha, ul. Słoneczna w Olsztynku, obręb  
nr 6 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Działka nr 64/11 o pow. 0,2677 ha, obręb Królikowo gmina Olsztynek, 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

3. Działka nr 57/7 o pow. 0,1500 ha, obręb Elgnówko gmina Olsztynek,  
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

4. Działka nr 57/8 o pow. 0,1500 ha, obręb Elgnówko gmina Olsztynek,  
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

5. Działka nr 57/9 o pow. 0,1500 ha, obręb Elgnówko gmina Olsztynek,  
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

6. Działki nr: 131/10 i 131/11 o łącznej pow. 3847 m2, obręb Świerkocin 
gmina Olsztynek z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacyjną.

�UM OLSZTYNEK

Wraz z początkiem roku 
Ochotnicza Straż Pożar- 
na w Olsztynku przekaza- 
ła Urzędowi Miejskiemu  
w Olsztynku przenośny de-
fibrylator AED HeartStart 
FRX firmy Philips.  

Urządzenie stosowane jest 
do leczenia migotania ko-
mór, będącego najczęstszą 
przyczyną nagłego zatrzy-
mania krążenia. Taki stan 
występuje, gdy serce nagle 
przestaje pompować krew. 

Zastosowanie defibrylacji 
jest jedyną, skuteczną szansą 
przeżycia człowieka pod-
czas ciężkich zaburzeń pracy 
serca. Aż w 75% przypad-
ków defibrylacja ratuje ludz-
kie życie. Użycie tego urzą-
dzenia kilkukrotnie zwięk- 
sza szanse osoby poszkodo-
wanej na przeżycie, pod  
warunkiem, że użyjemy go  
w ciągu kilku minut od za-
trzymania krążenia.  
Biorąc pod uwagę, jak waż-

na jest możliwość szybkiego 
dostępu do defibrylatora, 
został on umieszczony w od-
powiednio oznakowanej 
szafce na parterze Urzędu 
Miejskiego przy wejściu  

do Biura Obsługi Intere-
santa. Urządzenie jest bar-
dzo proste w obsłudze, 
dzięki czemu w sytuacji za-
grożenia życia  możliwa jest 
szybka i zdecydowana reak-

cja. Zgodnie z ustawą każdy 
z nas ma obowiązek udzielić 
pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej. 

 
�UM OLSZTYNEK

DEFIBRYLATOR  
W URZĘDZIE

fo
t. 

U
M

 O
lsz

ty
ne

k



Strona 10 Nr 1 (267) Luty 2021 r.

Tym artykułem postaramy się 
wprowadzić Państwa do naszego 
świata - świata ekonomii społecz-
nej. Jest to świat pełen wzniosłych 
ideałów, działań prospołecznych  
i oddolnych inicjatyw, w którym 
opieramy się na zasadach współ-
udziału, solidarności i samorząd-
ności. W naszym świecie to ludzie 
są najważniejsi, a szczególną tros-
ką otaczamy tych najbardziej po-
trzebujących: osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej, 
obciążone niepełnosprawnościami, 
wykluczone społecznie i zawo-
dowo. Tworzymy świat, w którym 
korzyści społeczne są ważniejsze 
od finansowych. Brzmi obiecu-
jąco? Zapraszamy więc do lektury 
pierwszego z cyklu artykułów, 
które w całości poświęcone będą 
ekonomii społecznej i temu jakie 
korzyści niesie ze sobą dla społecz-
ności lokalnej. Mamy nadzieję, że 
okażą się one dla Państwa źródłem 
cennych informacji i inspiracji do 
podejmowania nowych inicjatyw 
na rzecz mieszkańców Gminy 
Olsztynek. 

 
Ekonomia społeczna to termin sze-

roki, obejmujący wiele sfer życia 
społecznego. To nie tylko nazwa 
sama w sobie. To połączenie celów 
społecznych i ekonomicznych. To 
ludzie, którzy pracują z innymi i dla 
innych. To zyski, które nie tylko 
rosną, ale są też inwestowane w cele, 
wspólnotę i rozwój. Podstawą na-
szych działań jest praca na rzecz 
mieszkańców, którzy tworzą daną 
społeczność lokalną, nie działamy 
dla zysków z prowadzonej działal-
ności. Niewiele osób zdaje sobie 
sprawę z tego, że idee i wartości re-
prezentowane przez przedstawicieli 
ekonomii społecznej są głęboko za-
korzenione w naszej tradycji. Za pre-
kursora działań na ziemiach polskich 
uchodzi ks. Stanisław Staszic – 
twórca Towarzystwa Rolniczego 
Hrubieszowskiego, które działało  
w latach 1816-1952. Natomiast  
w dwudziestoleciu międzywojen-
nym, w rozwój spółdzielczości na 
obszarach wiejskich oraz w działal-
ność na rzecz podniesienia poziomu 
życia członków społeczności lokal-
nej zaangażowany był patron jednej 
z olsztyneckich szkół podstawowych 
– rotmistrz Witold Pilecki. 

Ekonomia społeczna opiera się na 
zasadach współudziału, solidarności 
i samorządności, dzięki czemu od-
grywa ważną rolę w rozwoju i inte-
gracji społeczności lokalnej. Stwarza 
sytuacje i daje narzędzia do podej-

mowania różnego rodzaju inicjatyw 
społecznych, mających na celu in-
tegrację oraz reintegrację społeczeń-
stwa. Pozwala na wykorzystywanie 
zasobów organizacji pozarządowych 
w obszarach uzupełniających sektor 
prywatny i publiczny. Ekonomia 
społeczna to również mechanizm, 
który zapobiega społecznemu wy-
kluczeniu osób bezrobotnych i nie-
pełnosprawnych. 

Z jej definicji wynika, że jest to 
sfera aktywności obywatelskiej  
i społecznej, która przez działalność 
gospodarczą i działalność pożytku 
publicznego służy: integracji zawo-
dowej i społecznej osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, 
tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu 
usług społecznych użyteczności pub-
licznej (na rzecz interesu ogólnego) 
oraz rozwojowi lokalnemu. Realiza-
cja tych idei jest możliwa dzięki 
podmiotom ekonomii społecznej, 
które swe działania i cele opierają 
na chęci pracy na rzecz środowiska 
lokalnego i pomocy osobom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Instytucje ekonomii społecz-
nej są podmiotami gospodarczymi  
i społecznymi działającymi we 
wszystkich sektorach. Część ekono-
mii społecznej, której podstawowym 
celem jest aktywizacja zawodowa  
i integracja społeczna (w tym rein-
tegracja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym oraz rehabilitacja społeczna   
i zawodowa osób niepełnospraw-
nych) – to ekonomia solidarna.  
W ekonomii solidarnej, kluczową 
rolę odgrywają przedsiębiorstwa 
społeczne, którym więcej uwagi po-
święcimy w kolejnych artykułach. 
Oznacza to, że dla podmiotów eko-
nomii społecznej istotne znaczenie 
– obok celu gospodarczego – ma 
misja społeczna, a prowadzona przez 
nie działalność gospodarcza ma na 
celu jedynie wspieranie realizacji ce-
lów statutowych. Celami nadrzęd-
nymi działania takiego przedsiębior-
stwa jest integracja i aktywizacja 
społeczeństwa, podejmuje ono dzia-
łania na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnej oraz budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego. Tak więc 
przedsiębiorstwa społeczne nie są 
zakładane dla osiągania zysków, 
opierają swoją działalność na celach 
głównie społecznych. Zyski osią-
gane w ramach tej działalności nie 
podlegają podziałowi, a są przezna-
czane na te cele lub na rzecz wspól-
noty – w przeciwieństwie do zwy-
kłych przedsiębiorstw, gdzie celem 
jest maksymalizacja zysku i zwięk-
szenie dochodu właścicieli. Ekono-
mia społeczna i solidarna pozostaje 
na pograniczu sektora przedsiębior-
czości oraz sektora organizacji po-
zarządowych niedziałających w celu 
maksymalizacji zysku. 

W sferze ekonomii społecznej 
działają podmioty ekonomii społecz-
nej, a wśród nich wspomniane już 
przedsiębiorstwa społeczne, które  
są jej fundamentem. Prowadzenie 
przedsiębiorstwa społecznego nie 
jest jednak jedyną formą działalności 
na rzecz ekonomii społecznej. Ko-
lejną grupę stanowią podmioty rein-
tegracyjne służące reintegracji spo-
łecznej i zawodowej osób zagro- 
żonych wykluczeniem społecznym, 
tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra 
Integracji Społecznej, Kluby Inte-
gracji Społecznej. Nie będą one  
w żadnym przypadku przedsiębior-
stwami społecznymi, ale mogą przy-
gotowywać do ich prowadzenia, 
pracy w nich lub być prowadzone 
jako usługa na rzecz społeczności 
lokalnej przez istniejące przedsię-
biorstwa społeczne. Instytucjami 
zbliżonymi swoją strukturą do 
przedsiębiorstwa społecznego są 
podmioty działające w sferze po-
żytku publicznego, które prowadzą 
działalność ekonomiczną, zatrud-
niają pracowników, choć ich działa-
nie nie jest oparte na ryzyku ekono-
micznym. Są to organizacje po- 
zarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku pub-
licznego. Podmioty te mogą stać się 
przedsiębiorstwami społecznymi,  
o ile podejmą działalność gospodar-
czą w określonym zakresie, podej-

mując również zobowiązania statu-
towe odnoszące się do dystrybucji 
zysku osiąganego w ramach prowa-
dzenia tej działalności. Podmioty 
sfery gospodarczej, które tworzone 
były w związku z realizacją celu 
społecznego, bądź dla których le-
żący we wspólnym interesie cel spo-
łeczny jest racją bytu działalności 
komercyjnej – to również podmioty 
ekonomii społecznej. Nie spełniają 
one wszystkich cech i warunków  
dotyczących działalności przedsię-
biorstwa społecznego. Do tej grupy 
zaliczamy: organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność gospodar-
czą, z której zyski wspierają reali-
zację celów statutowych; zakłady 
aktywności zawodowej; spółdziel-
nie, których celem jest zatrudnienie 
oraz pozostałe spółdzielnie o cha-
rakterze konsumenckim i wzajem-
nościowym. Osobną grupą, która 
stanowi obszar ekonomii społecznej, 
są pojawiające się coraz częściej ini-
cjatywy o charakterze nieformal-
nym. Należy do nich m.in. zarówno 
ruch kooperatyw spożywców oraz 
różnorakich ruchów miejskich, lo-
katorskich i sąsiedzkich. Podobnie 
wygląda sytuacja spółdzielni ucz-
niowskich, które mimo że formalnie 
nie są organizacjami, mogą stano-
wić, a często już stanowią istotną 
bazę rozwoju ekonomii społecznej. 

Osoby zainteresowane utworze-
niem podmiotu ekonomii społecznej 
mogą zwrócić się do Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
OWES jest jednostką wspierającą 
rozwój przedsiębiorczości społecz-
nej, której celem jest wsparcie two-
rzenia miejsc pracy dla osób, które 
z różnych powodów wypychane są 
poza margines rynku pracy. Ośrodki 
Wsparcia Ekonomii Społecznej  
w całej Polsce działają po to, by po-
magać podmiotom ekonomii spo-
łecznej w rozwoju, jednocześnie ini-
cjują i wspierają tworzenie nowych. 
W ramach bezpłatnego wsparcia 
świadczą usługi szkoleniowe i do-
radcze służące nabyciu wiedzy  
i umiejętności potrzebnych do  
założenia, prowadzenia i rozwija- 
nia przedsiębiorstwa społecznego,  
w szczególności związanych ze  
sferą ekonomiczną funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego.  

Ośrodki zapewniają również po-
moc opiekuna biznesowego i eks-
pertów z zakresu prawa, księgowo-
ści i marketingu, ukierunkowaną  
na tworzenie miejsc pracy i rozwój 
nowopowstałych i istniejących  
podmiotów ekonomii społecznej  
oraz przedsiębiorstw społecznych. 

Czym jest ekonomia społeczna?

 
 
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości   

i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP 
10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23 (wejście B) 

tel./fax. 89 534 31 30
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OWES wspiera podnoszenie kwali-
fikacji i doświadczenia zawodowego 
pracowników podmiotów ekonomii 
społecznej, poprzez specjalistyczne 
szkolenia służące rozwijaniu kom-
petencji i kwalifikacji zawodowych, 
potrzebnych do pracy w przedsię-

biorstwie społecznym. Możliwe jest 
również uzyskanie wsparcia finan-
sowego na założenie i rozwój przed-
siębiorstw społecznych oraz wspar-
cie pomostowe.  

Ośrodek prowadzi również działa-
nia na rzecz wsparcia  ekonomii spo-

łecznej poprzez współpracę z jed-
nostkami samorządu terytorialnego 
i ich jednostkami organizacyjnymi, 
osobami fizycznymi i przedsiębior-
stwami oraz  działania integrujące 
oferty różnych podmiotów ekonomii 
społecznej i zapewnienie odpowied-

niej współpracy tych podmiotów  
w działaniach na rzecz osób wyma-
gających wsparcia.  

�STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI   

I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
LOKALNEJ WAMA-COOP

Czym jest język? Istnieje 
szereg definicji wyjaśniają-
cych to pojęcie. W zasadzie 
wszystkie z nich podkre-
ślają, iż język jest czymś, co 
pozwala na tworzenie pro-
cesu komunikacji między 
różnymi jednostkami. A to 
oznacza, iż zawsze musi ist-
nieć jakiś ustalony system 
znaków, swoisty wspólny 

kod, który jest zrozumiały 
dla nadawcy oraz odbiorcy. 
Jedni badacze podkreślają, 
że jest on zjawiskiem ty-
powo ludzkim, że to właśnie 
w pełni ukształtowany język 
odróżnia nas od zwierząt. 
Inni językoznawcy zaś pod-
kreślają, że aby uznać coś za 
język, system ten musi skła-
dać się z nieograniczonej 

możliwości kombinacji. Po-
nadto,  musi on traktować 
nie tylko o rzeczach doczes-
nych, istniejących tu i teraz, 
ale potrafić także nazywać 
zjawiska abstrakcyjne.  

 
Język jest bardzo zmienny, 

jest on tworem żywym  
i nieustannie podlega proce-
sowi transformacji. Bardzo 

mocno zwraca się obecnie 
uwagę, iż żyjemy w epoce 
wielkiego wymierania języ-
ków. Dlatego też UNESCO 
podczas 30. Sesji Konferen-
cji Generalnej 17 listopada 
1999 roku ustanowiło Mię-
dzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego, który jest ob-
chodzony corocznie 21 lu-
tego.

Połowa spośród języków, 
którymi mówi się na świe-
cie, jest zagrożonych wygi-
nięciem. Językoznawcy nie 
są optymistami. Czarny sce-
nariusz przewiduje, że do 
końca XXI wieku przetrwa 
zaledwie jedna dziesiąta   
z obecnie używanych języ-
ków. Optymiści szacują, że 
pod koniec obecnego stule-
cia będzie w użyciu połowa 
z nich. Prognozy te pocho-
dzą z raportu UNESCO, 
które ustanowiło Dzień  
Języka Ojczystego.  

Znane są jednak przypadki, 
gdy dało się odwrócić los gi-
nącego języka. W Walii edu-
kacja dwujęzyczna dopro-
wadziła do tego, że wiele 
dzieci mówi po walijsku le-
piej niż ich rodzice. Najbar-
dziej udaną próbą przywró-
cenia życia językowi jest 
przypadek hebrajszczyzny. 
Oryginalny język Starego 
Testamentu nie był używany 
na co dzień od setek lat - 
poza liturgią żydowską. Po-
czynając od XIX w. hebraj-
ski zaczął być używany  
w Palestynie.  Po założeniu 
państwa Izrael w 1948 r. 
hebrajskiego uczono w izra-
elskich szkołach, a imigranci 

przechodzili na hebrajski, co 
niestety odbyło się kosztem 
innych języków tradycyjnie 
związanych z kulturą ży-
dowską, jak germański  
jidysz lub romański ladino. 

 
W ostatnich dekadach pod-

jęto wysiłki w celu ocalenia 
dialektów prowansalskich  
i gaskońskich we Francji,  
a nawet przywrócenia do ży-
cia wymarłych języków, np. 
z wyspy Man (Morze Irlan-
dzkie). Środki przekazu by-
wają obwiniane o szerzenie 
języków większości kosz-
tem języków lokalnych, ale 
zarzuty wobec współczes-
nych mediów nie zawsze są 
słuszne. Internet już teraz 
służy propagowaniu zagro-
żonych języków - np. gali-
cyjskiego, prowansalskiego, 
gaskońskiego, a nawet abo-
rygeńskich języków Austra-
lii. Techniki multimedialne 
zdolne są wszak do przecho-
wywania mowy, śpiewu. 
Dzięki cyfrowym zapisom  
można odtworzyć fonetykę 
(wymowę),  danego języka, 
którego używają już niewiel-
kie grupy ludności.  

Na datę obchodów Dnia 
Języka Ojczystego wybrany 

został 21 lutego, upamiętnia-
jący wydarzenia 1952 roku, 
kiedy to w miejscowości 
Dhaka (obecnej stolicy Ban-
gladeszu) doszło do demon-
stracji, a następnie zamordo-
wania pięciu studentów, 
domagających się uznania 
ich języka ojczystego - ben-
galskiego - za jeden z dwóch 
urzędowych języków ów-
czesnego państwa Pakistan. 

 
Jak to wygląda na terenie 

naszego kraju?  Język  lite-
racki czy inaczej zwany 
ogólnonarodowym, to od-
miana języka polskiego obo-
wiązująca na terenie całego 
kraju. Ponadto, polszczyzna 
jest zróżnicowana terytorial-
nie. Wyróżniamy 5 najważ-
niejszych dialektów: wielko-
polski, małopolski, mazo- 
wiecki, śląski oraz nowe dia-
lekty mieszane. Poszcze-
gólne dialekty różnią się ele-
mentami  fonetyki, leksyki 
czy składni poprzez tworze-
nie regionalizmów. Używa-
nie terytorialnej odmiany ję-
zyka nie jest błędem. Takie 
formy dodają polszczyźnie 
kolorytu i pozwalają na za-
chowanie tożsamości na te-
renach „małych  ojczyzn”.  

Niestety, nagminnie mo-
żemy zauważyć spadek dba-
łości w zakresie poprawno-
ści językowej czy orto- 
graficznej. Zwróćmy uwagę, 
że  literacka odmiana języka 
polskiego jest bardzo rzadko 
używana w życiu codzien-

nym. Najczęściej stosuje się 
ją na oficjalnych uroczysto-
ściach. Młodzież natomiast 
najchętniej posługuje się 
skrótami, zapożyczeniami 
oraz slangiem. Wśród mło-
dych użytkowników języ- 
ka panuje przekonanie, że 
wszelkie słownictwo nie-
polskie, czyli innymi sło- 
wy wszelkie zapożyczenia, 
przede wszystkim z języka 
angielskiego, ale również in-
nych są lepsze, modniejsze 
od naszych rodzimych słów. 
Wiele obcych zwrotów zu-
pełnie niepotrzebnie wpro-
wadza się do codziennych 
rozmów. Bezkrytyczne ich 
przyjmowanie świadczy nie-
stety o niedostatecznej zna-
jomości własnego języka.  

 
Zapominamy, że język  

polski jest naszym znakiem 
narodowym. Piękny, dźwię-
czny, jedyny w swoim ro-
dzaju. Należy starać się mó-
wić nie tylko z sensem, lecz 
także poprawnie gramatycz-
nie i właściwie pod wzglę-

dem wymowy. Takie podej-
ście do języka jest pielęgno-
wane wśród uczniów, na 
przykład poprzez wykorzy-
stanie kreatywnych metod 
pracy z ortografią i budowa-
nie ortograficznych obraz-
ków zawierających orto-
gram oraz jego ilustrację.  

 
Dbałość o polszczyznę  

polega też na przeciwdzia-
łaniu jego wulgaryzacji. 
Tego typu wyrażenia do nie-
dawna były dowodem braku 
kultury. Niestety, obecnie 
zbyt dużo wulgaryzmów  
pojawia się w naszym co-
dziennym słowniku. Nie  
zapominajmy o tym, iż dba-
łość o poprawność języ-
kową, sposób w jaki się  
wypowiadamy, świadczy  
o naszej kulturze osobistej. 

      
� MAŁGORZATA ZAPADKA

MAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Jakie rozkosze, jakie rozkosze ! 
Umieć wypisać słowo po słowie, 

Co marzę w myślach, co w sercu noszę, 
Karta zrozumie, pióro wypowie 

 
WŁADYSŁAW SYROKOMLA 

fot. Małgorzata Zapadka
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ZALETY MORSOWANIA 
Co sprawia, że kąpiele w lodowatej 

wodzie stały się tak popularne  
w ostatnim czasie? Nietrudno za-
uważyć, że Internet zalewają setki 
zdjęć kolejnych śmiałków, którzy 
próbują swych sił z kąpielą w niskiej 
temperaturze. Otaczający nas kraj-
obraz jezior i rzek stwarza „mor-
som” idealne warunki do tego ro-
dzaju aktywności. Żyjemy w czasie 
globalnej pandemii, obowiązuje nas 
wiele obostrzeń, które wpływają ne-
gatywnie nie tylko na naszą spraw-
ność fizyczną, ale również na psy-
chikę. Nie przywykliśmy do tak 
licznych ograniczeń i zakazów, które 
znacznie ograniczają naszą swo-
bodę. Jak przekonują „morsy”, ką-
piele w wodzie przy minusowej tem-
peraturze powietrza sprzyjają nie 
tylko dobremu humorowi, lecz także 
odporności organizmu. Obydwa te 
zasoby są nieocenione w dobie pan-
demii koronawirusa. Poza tym, mor-
sowanie jest obecnie jednym z nie-
wielu sposobów odpowiedzi na 
potrzebę spotykania się z ludźmi, 
ponieważ w wodzie łatwo zachować 
dystans społeczny. W przeręblu wy-
kutym w tafli zamarzniętego jeziora 
spotkać możemy dosłownie każ-
dego: od pracownika dużego olszty-
neckiego zakładu pracy, urzędnika, 
radnego, lekarza, nauczyciela, dy-
rektora, aż po emeryta. W naszej 
gminie jest grupa osób, która „mor-
suje” już od lat. Kąpiele w zimnej 
wodzie, jako walka z wieloma cho-
robami, były stosowane już w śred-
niowieczu. Podobno „morsowanie” 
jest bardziej efektywne od kriotera-
pii, czyli leczenia zimnem. Zanurze-
nie się w lodowatej wodzie, w wy-
niku skurczu naczyń krwionośnych, 
znacznie poprawia krążenie krwi, co 
korzystnie wpływa na funkcjonowa-
nie całego organizmu. Lista pozy-
tywnych efektów, jakie niesie ze 
sobą morsowanie, jest bardzo długa. 
Przede wszystkim zwiększa się od-

porność człowieka, poprawia się wy-
dolność jego układu sercowo-naczy-
niowego oraz polepsza ukrwienie 
skóry. Kąpiele w zimnej wodzie  
stanowią również pomoc w walce  
z różnorodnymi chorobami dermato-
logicznymi i alergicznymi. „Morso-
wanie” przyspiesza również pracę 
serca, co powoduje lepsze ukrwienie 
tkanek, a tym samym organizm 
szybciej pozbywa się nadmiaru 
tkanki tłuszczowej, co ułatwia  
zrzucenie zbędnych kilogramów.  
Ponadto poprawia ono wygląd skóry 
– wygładza ją i ujędrnia. 

 
NIE DLA WSZYSTKICH  
Ten rodzaj zimowej aktywności 

może uprawiać prawie każdy, za-
równo kobiety jak i mężczyźni, 
osoby szczupłe oraz te mające pro-
blemy z nadwagą. Nie ma również 
większych ograniczeń wiekowych. 
Kontrowersje dotyczą natomiast 
morsowania przez dzieci poniżej 
szóstego roku życia. Zanim zdecy-
dujemy się na lodowatą kąpiel  
w zbiorniku wodnym, należy upew-
nić się, że nasz stan zdrowia pozwala 
nam na tego typu zabiegi. Istnieją 
bowiem również przeciwwskazania 
- między innymi niewydolność 
układu krążenia, epilepsja i niektóre 
przewlekłe choroby, w tym np.  
borelioza. Z zimowych kąpieli nie  
powinny również korzystać osoby 
zaziębione. Dobrze przed rozpoczę-
ciem „morsowania” zasięgnąć po-
rady lekarza rodzinnego, który jest 
w stanie przewidzieć wywołane 
przez morsowanie negatywne skutki 
dla naszego organizmu. 

 
ZAWSZE Z KIMŚ 
Przygody z „morsowaniem” nie 

należy również zaczynać samemu. 
Lepiej zrobić to z kimś doświadczo-
nym, kto będzie wiedział, co dzieje 
się w danej chwili z naszym ciałem, 
kto nas uspokoi. Kąpiel z doświad-
czonym „morsem” jest wskazana 

również dlatego, że jego organizm 
jest już przyzwyczajony do zimnych 
kąpieli i dzięki temu reaguje inaczej 
niż osoba, która po raz pierwszy za-
nurza się w lodowatej wodzie, dla-
tego będzie w stanie pomóc w kry-
zysowych sytuacjach. Wskazówki 
osób, które regularnie morsują są 
bezcenne, a ich doświadczenie po-
może nam uniknąć wielu nieprzy-
jemnych sytuacji związanych cho-
ciażby z ubieraniem i ogrzewaniem 
się po kąpieli. Taka osoba odpowie 
również na wszystkie nasze pytania 
i sprawi, że kąpiel będzie po prostu 
przyjemna. 

 
JAK SIĘ  
PRZYGOTOWAĆ? 
Każdy, kto zdecyduje się na  

zimową kąpiel musi skompletować 
odpowiedni ubiór. Podstawą są buty, 
najlepiej, aby wykonane były z moc-
nego tworzywa, które ochroni stopy 
przed skaleczeniem na ostrych ka-
mieniach dna rzeki czy jeziora.  
Niektóre „morsy” zamiast butów 
wybierają specjalne, wykonane  
z neoprenu skarpety do morsowania. 
Zwiększają one komfort oraz swo-
bodę ruchu pod wodą. Niezbędnymi 
elementami tej formy rozrywki są 
czapka zimowa oraz ciepłe ręka-
wiczki. Bardzo ważna jest ochrona 
głowy i rąk przed utratą ciepła. 
Wchodząc do wody, nie trzeba mieć 
profesjonalnych pianek do kąpieli. 
Wystarczy też zwykły strój kąpie-
lowy, czy kąpielówki jakich uży-
wamy do kąpieli latem. Po wyjściu 
z wody niezbędna jest karimata lub 
cokolwiek izolującego nas od pod-
łoża, na czym można stanąć podczas 
przebierania się, miękki i chłonny 
ręcznik oraz luźne i ciepłe ubranie. 
Po wyjściu z wody ciało jest odręt-
wiałe i najprostsze czynności spra-
wiają trudność, dlatego ubrania po-
winny być luźne i miękkie, bez 
zamków i guzików, takie które łatwo 
i szybko założymy po osuszeniu 

ciała. Najlepiej sprawdzą się dre-
sowe spodnie i ciepły polar. Trzeba 
wiedzieć, że po „morsowaniu” boli 
skóra, nie wytrzemy jej dokładnie, 
dlatego bardzo ważne jest, by ubra-
nia były luźne i przyjemne dla skóry.   

Kilka godzin przed kąpielą warto 
zjeść posiłek, być wypoczętym,  
a przede wszystkim tryskać dobrym 
humorem. W dniu kąpieli absolutnie 
nie powinno się spożywać alkoholu. 
Podstawą jednak jest rozgrzewka, 
jest nieodzowną, wręcz rytualną czę-
ścią każdego morsowania. Nie cho-
dzi jednak o rozgrzewanie ciała cie-
płymi napojami, a jedynie ruchowo. 
Rozgrzewka nie może jednak zbyt-
nio zmęczyć, gdyż oznacza ono 
znaczną utratę energii, która z kolei 
ma chronić „morsa” przed szybkim 
wychłodzeniem w trakcie kąpieli, 
jak również wkrótce po niej. Roz-
grzewka powinna rozruszać, roz-
ciągnąć, zrelaksować. Najlepszy 
efekt dotlenienia organizmu przed 
wejściem do wody daje kilkunasto-
minutowy bieg. Można też wykony-
wać ćwiczenia typu pajacyki, przy-
siady itp.,  wszystko, co spowoduje 
szybkie podwyższenie tętna. Dobrą 
metodą rozgrzania organizmu przed 
kąpielą jest także wyrąbywanie prze-
rębla w tafli lodu. 

Wśród zaleceń dotyczących sa-
mego wchodzenia do wody jest 
m.in. to, aby robić to zdecydowanym 
krokiem. Nie chodzi też o wbiega-
nie, ale niepoddawanie się własnym 
wątpliwościom. Ważne w zdecydo-
wanym wchodzeniu jest także to, by 
zbyt długo nie przebywać rozebra-
nym na mrozie i nie wychładzać  
organizmu przed kąpielą.  

 
KĄPIEL  
Jak wygląda sama kąpiel i jakie 

uczucia jej towarzyszą? Po zanurze-
niu, ogarnia nas uczucie, jakby ktoś 
położył nam ogromny kamień na 
klatce piersiowej, należy wówczas 
kontrolować oddech, nie wpadać  

„Zimna woda 
zdrowia doda”  
– mit czy prawda?
Jest zima, upragniony czas „morsów”. Na miłośników 
zanurzania ciała w lodowatej wodzie niektórzy patrzą  
z niedowierzaniem, a inni z podziwem. Również w naszej 
gminie coraz więcej osób decyduje się na „morsowanie”,  
czyli zanurzanie ciała w lodowatej wodzie. Pojawiła się 
swego rodzaju moda na ten rodzaj aktywności. 

fot. UM Olsztynek
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w panikę. Po kilkunastu sekundach 
uczucie to ustępuje miejsca niezwy-
kłej euforii, ogarnia nas wybuch 
szczęścia z przełamania swoich ba-
rier, same pozytywne emocje. Sama 
kąpiel jest bardzo przyjemna, szcze-
gólnie w słoneczny, mroźny dzień. 
Temperatura wody może się wahać 
od: +0,5°C do +2°C - przy tempera-
turze powietrza od -2°C, -10°C, do 
nawet -25°C. Wszystko zależy od 
wielkości i głębokości zbiornika 
wodnego, a także miejsca, w którym 
się on znajduje. W wodzie przeby-
wamy od kilkudziesięciu sekund do 
kilku minut (zalecane ok. 3-5 minut, 
choć niektórzy wytrzymują nawet 
10 minut i więcej). Jeżeli chodzi  
o częstotliwość kąpieli, to należy  
pamiętać, że aby efekty były dla nas 
zauważalne, ważna jest systematycz-
ność. Zaleca się kąpiel 1-2 razy  
w tygodniu, a niektórzy zanurzają 
się nawet codziennie. Wszystko jest 
zależne od naszego stopnia zaawan-
sowania, ale przede wszystkim od 
samopoczucia. 

Co czuje się po wyjściu z wody? 
Jest to uczucie, jakby w ciało wbi-
jało się milion drobnych igiełek.  
Po wyjściu na brzeg należy jak naj-
szybciej ubrać się w suche i ciepłe 
ubranie. Im dłużej będziemy wysta-
wiać swoje ciało na mroźne powie-
trze, tym bardziej boleśnie odczu-
jemy to na własnej skórze. Mamy 
na to około od czterech do pięciu 
minut, podczas których organizm nie 
odczuwa chłodu. Po tym czasie or-
ganizm zacznie się w bardzo szyb-
kim tempie wychładzać i znacznie 
łatwiej wówczas o przeziębienie. 
Ubrani możemy delektować się go-
rącą herbatą i cieszyć się z przeła-
mania własnej słabości.  

Każdy kiedyś zaczynał. Są osoby, 
które na początku wchodzą do je-
ziora tylko do pępka i stoją bez ru-
chu. Inni przebierają nogami w miej-
scu, albo pływają, a jeszcze inni 
nurkują pod wodą. Ważne jest, że  
z każdą następną kąpielą pokonu-
jemy swoje bariery. Niezależnie od 
stopnia zżycia z zimowymi kąpie-

lami pamiętajmy o rozsądku i przy-
gotowaniu. Bardzo ważne, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa jest, aby na ką-
piel wybierać sprawdzone akweny, 
w których woda sięga nam powyżej 
pasa, a maksymalnie do wysokości 
klatki piersiowej, co nie powinno 
nam utrudniać wyjścia z wody. 

 
PODZIWIAĆ  
CZY HEJTOWAĆ ? 
Niestety wraz ze wzrostem popu-

larności „morsowania” jako sposobu 
na zimową aktywność, wzrosła rów-
nież fala hejtu spływająca na fascy-
natów zimowych kąpieli. Powstaje 
również wiele prześmiewczych me-
mów na ten temat. Trudno doszukać 
się śmieszności w tym, że ludzie 
dbają o swoje zdrowie, aktywnie 
spędzając czas podczas, gdy wielu 
trwoni go w cieple domowego 
ogniska przed komputerem lub te-
lewizorem. Morsy zarażają kolejne 
osoby swoim stylem życia nie 
krzywdząc przy tym nikogo. Nie 
zmuszają, lecz zachęcają do aktyw-

nego spędzania czasu i dbania  
o swoją kondycję nie tylko fizyczną, 
ale również psychiczną. Każdy spo-
sób na walkę z ogarniającym nas 
przygnębieniem i frustracją zwią-
zaną z pandemią, jest dobry i pożą-
dany. Ludzie potrzebują pozytyw-
nych emocji, potwierdzenia, że 
jesteśmy w stanie przełamać swoje 
lęki i ograniczenia. Dlatego morso-
wanie uwiodło tyle osób w ostatnim 
czasie.  

 
Pamiętajmy tylko, aby mierzyć siły 

na zamiary i fajnej fotki nie przed-
kładać nad swoje zdrowie. Morso-
wać trzeba z głową, po kąpieli na-
leży szybko się ubrać i zagrzać,  
a nie pozować w stroju kąpielowym.  

Bagatelizowanie powyższych po-
rad nie tylko zrazi nas do kąpieli, 
ale również może spowodować na-
bawienia się poważnej choroby  
i wówczas „zimna woda zdrowia 
nam nie doda”, a wręcz przeciwnie. 

 
�UM OLSZTYNEK

Ostatnie miesiące dla Se-
niorów, to bardzo trudny 
czas. Spędzają go głównie 
w domu i samotnie. De-
cyzją Wojewody Warmiń-
sko-Mazurskiego musieliś- 
my zamknąć drzwi Domu 
i pracować zdalnie. Kadra 
Dziennego Domu Senior + 
w Olsztynku postarała się, 
by ten trudny okres był 
dla naszych seniorów cho-
ciaż troszkę normalny. 

W listopadzie, z okazji 
Święta Zamarłych, przygo-
towaliśmy stroiki i rozwieź-
liśmy je na groby naszych 
zmarłych podopiecznych. 
Pamiętamy o wszystkich, 
chociaż ich już z nami nie 
ma. 

Grudzień to już prawdziwe 
świętowanie. 4 grudnia Se-
niorów odwiedził Mikołaj. 
Kilka dni wcześniej, w ra-
mach zajęć gastronomicz-
nych, Pani Ewa Podhajna 
wraz z elfami przygotowała 
pierniczki. Pani Emilia No-
wicka zrobiła duże zakupy  
i każdy otrzymał paczkę 
pełną słodkości, ulubionych 
kaw, herbat i świąteczne 
drobiazgi. Hurtownia Owo-
ców i Warzyw WITAMINA 
dołożyła owoce i orzechy. 
Radości było bardzo dużo. 
Paczki ucieszyły seniorów,  
a pracownikom bycie Miko-

łajem dało wiele satysfakcji.    
Niestety, z powodu pan-
demii, nie odbyła się trady-
cyjna Wigilia, ale nie 
zapomnieliśmy o najbar-
dziej samotnych Seniorach. 
Przygotowaliśmy dla nich, 
wspólnie z Restauracją  
Ratuszowa paczki, w któ-
rych znalazły się tradycyjne 
świąteczne potrawy. Jedze-
nie zostało dowiezione se-
niorom 23 grudnia. Wraz  
z paczkami Seniorzy otrzy-
mali piękne kartki i aniołki 
od dzieci z Przedszkola 
Miejskiego w Olsztynku, 
Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Waplewie – 
oddział przedszkolny i Koła 
Wolontariatu ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Olsztynku. 
Za wszystko bardzo dzięku-
jemy uczniom i nauczycie-

lom. Budowanie wspólno- 
ty międzypokoleniowej jest 
bardzo istotne dla rozwoju 
dzieci, a seniorom daje dużo 
radości.  

Przez cały 2020 rok reali-
zowaliśmy Wieloletni Pro-
gram Rządowy Senior + na 
lata 2015-2020, Moduł II , 
Edycja 2020. 

W ramach realizacji zada-
nia około 50 seniorów prze-
bywających od poniedziałku 
do piątku w Dziennym 
Domu Senior+ w Olsztynku 
uczestniczyło w zajęciach 
warsztatowych, pogadan-
kach, wykładach. Były też 
wycieczki i spotkania in- 
tegracyjne i międzypo- 
koleniowe - Dzień Babci  
i Dziadka w Przedszkolu 
Miejskim w Olsztynku. 
W ramach zajęć warsztato-

wych odbyły się: warsztaty 
plastyczno-manualne, ga-
stronomiczne, warsztaty  
z dietetykiem promujące 
zdrowy styl życia. Nasi Se-
niorzy uczestniczyli też  
w warsztatach muzycznych 
Zespołu Swojska Nutka,  
zajęciach gimnastycznych  
w sali ćwiczeń oraz w ple-
nerze, np. na orliku. Wycho-
dziliśmy na spacery i wy-
cieczki rowerowe. Mieliśmy 
okazję gościć na stadionie 
miejskim na grillu i w Per-
kozie na pikniku. Odbyły się 
również wycieczki po oko-
licy. Pojechaliśmy do Olsz-
tyna na warsztaty malowa-
nia na szkle, do Wioski 
Garncarskiej, Gietrzwałdu. 
Wyszliśmy do kina oraz 
zwiedziliśmy odrestauro-
waną wieżę ciśnień. Senio-

rzy mieli również sesję zdję-
ciową w Skansenie (na zdję-
ciu). Przed pandemią odbył 
się bal karnawałowy pod ha-
słem „Lata 20-te, lata 30-te”. 
Cieszył się on dużym zain-
teresowaniem olsztyneckich 
seniorów nie tylko z Dzien-
nego Domu.  W ramach rea-
lizacji zadania odbywały się 
również zajęcia indywi-
dualne i rozmowy z senio-
rami prowadzone przez kie-
rownika Dziennego Domu 
Senior+, ratownika medycz-
nego oraz psychologa. Każ-
dy senior uczestniczący  
w zajęciach mógł wykupić 
ciepły posiłek. Łączny czas 
realizacji wszystkich zadań 
wyniósł 668 godzin. 

W roku 2021 planujemy 
kontynuować realizację Pro-
gramu Senior+. Cały czas 
wspieramy Seniorów w ra-
mach programu Wspieraj 
Seniora. Kierownik Dzien-
nego Domu Senior+ jest  
w stałym kontakcie telefo-
nicznym z podopiecznymi. 
Jeżeli istnieje potrzeba od-
wiedza ich w domach, po-
maga w załatwianiu najważ-
niejszych spraw urzędowych 
czy w ośrodku zdrowia.  
1 lutego nadszeszła długo 
wyczekiwana chwila - 
wznowiliśmy w Dziennym 
Domu zajęcia stacjonarne 
dla Seniorów.  

 
�EMILIA NOWICKA 
Kierownik Dziennego  

Domu Senior+ 

Dzienny Dom Senior + 

fot. Pan Fotograf Michał Zdanowicz
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Pandemia choroby zakaźnej 
COVID-19 wywoływanej przez  
koronawirusa SARS-CoV-2 roz-
poczęła się jesienią 2019 w mieście 
Wuhan w środkowych Chinach. Już 
w drugiej połowie lutego 2020 r. 
ogniska zakażeń wybuchły w Korei 
Południowej i we Włoszech. W Pol-
sce pierwszy potwierdzony przypa-
dek wykryto 4 marca. 11 marca 
2020 roku choroba Covid-19 uznana 
została przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) za pandemię, a 13 
marca 2020 r. podano, że Europa 
stała się centrum zachorowań na  
koronawirusa. Później zarażenia 
rozprzestrzeniły się na pozostałe 
kontynenty, a ostatnim, na którym 
stwierdzono zachorowania była  
w grudniu 2020 Antarktyda.   

 
Do 18 stycznia 2021 odnotowano 

blisko 95,92 mln przypadków zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2 w 191 
państwach i terytoriach.. W skali 
międzynarodowej zostały podjęte 
działania w celu przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się zakażeń. 
Ograniczono podróże, wprowa-
dzono reżim sanitarny i kwaran-
tanny. Część państw zamknęła 
granice lub wprowadziła ogranicze-
nia ruchu granicznego na poziomie 
krajowym lub lokalnym. Zostały  
zamknięte szkoły i uniwersytety,  
odroczono lub odwołano szereg  
wydarzeń sportowych, religijnych  
i kulturalnych. 

 
Pokonanie koronawirusa jest moż-

liwe tylko poprzez przerwanie jego 
transmisji z człowieka na człowieka. 
Każdy, kto się zaszczepi, ma szansę 
przerwać łańcuch zakażeń. To nie 
tylko ochrona dla nas samych, ale 
również naszych bliskich. Szcze-
pionka jest dobrowolna, darmowa  
i bezpieczna. Dnia 18 stycznia 2021 
r. Gminne Centrum Zdrowia Zespół 
Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Olsztynku otrzymało 
pierwszą partię szczepionek przeciw 
Covid-19, która została przezna-

czona dla mieszkańców Domów  
Pomocy Społecznej. Natomiast na 
konkretny termin mogą zarejestro-
wać się: 
• od 15 stycznia 2021 r. osoby, 

które skończyły 80 lat, 
• od 22 stycznia 2021 r. osoby, 

które skończyły 70 lat. 
 
Zgodnie z wytycznymi Wojewo-

dy Warmińsko-Mazurskiego Urząd 
Miejski w Olsztynku przeprowadzi 
dowozy do punktu szczepień osób 
starszych, które nie są w stanie sa-
modzielnie dojechać na szczepienie 
oraz osób niepełnosprawnych (po-
siadających aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N lub od-
powiednio I grupę z w/w schorze-
niami). Informacje w tej sprawie 
można uzyskać pod nr tel. infolinii: 
601 411 958 lub 89 519 54 63  
w godz. 8:00-15:00. Należy kontak-
tować się po zarejestrowaniu i podać 
datę oraz godzinę szczepienia. 

 
KOLEJNOŚĆ SZCZEPIEŃ:  
• Grupa 0: personel medyczny, 

osoby związane z ochroną zdro-
wia 

• Etap 1 
1a. seniorzy 60+ 
Ważne! Obecnie na szczepienia 
mogą rejestrować się tylko osoby 

powyżej 80. i 70 roku życia. O eta-
pach rejestracji dla kolejnych grup 
będą informacje publikowane na 
www.olsztynek.pl 
1b. osoby z chorobami przewle-
kłymi, m.in. osoby po przeszcze-
pach i dializowane, z chorobami 
nowotworowymi,  
1c. służby mundurowe, funkcjona-
riusze albo żołnierze: Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Policji, Straży Granicznej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Celno-Skarbowej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Służby 
Ochrony Państwa, Służby Wię-
ziennej, Inspekcji Transportu Dro-
gowego, straży ochrony kolei, 
prokuratorzy i asesorzy prokura-
tury oraz członkowie ochotni-
czych straży pożarnych, ratownicy 
górscy i wodni wykonujący dzia-
łania ratownicze, nauczyciele.  

• Etap 2: osoby w wieku poniżej 
60. roku życia z chorobami prze-
wlekłymi z grupy ryzyka lub  
w trakcie długotrwałego lecze- 
nia oraz pracownicy zapewniają-
cy funkcjonowanie podstawowej 
działalności państwa i narażone na 
zakażenie ze względu na częste 
kontakty społeczne 

• Etap 3: pozostali w wieku powy-
żej 18. lat. 
 

REJESTRACJI MOŻNA  
DOKONAĆ NA 3 SPOSOBY: 
1. Poprzez całodobową bezpłatną 

infolinię NFZ o numerze 989. Do 
zapisu jest potrzebny numer 
PESEL oraz numer telefonu ko-
mórkowego, na który zostanie 
przesłane potwierdzenie umówie-
nia wizyty na szczepienie, a tak-
że, na dzień przed terminami obu 
szczepień, przypomnienie o ter-

minie szczepienia. Rejestracji 
można dokonać osobiście bądź 
poprzez osobę bliską z rodziny. 
Podczas rejestracji zostanie 
uzgodniony termin oraz miejsce 
szczepienia.  

2. Poprzez kontakt z wybranym 
punktem szczepień.  
W Gminie Olsztynek zostały za-
rejestrowane dwie placówki do 
przeprowadzenia szczepień prze-
ciwko COVID-19: 

- Gminne Centrum Zdrowia  
Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Olsz-
tynku. Numer kontaktowy: 516 
168 290 

- Wojewódzki Szpital Rehabili-
tacyjny dla Dzieci w Ameryce. 
Numer kontaktowy: (89) 519 48 
23 

 
Wykaz aktualnych punktów 
szczepień znajduje się pod lin-
kiem: 
https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/punkty-szczepien. 

 
3. Elektronicznie poprzez e-Rejest-

rację dostępną na portalu  
pacjent.gov.pl.  
Aby skorzystać z tego sposobu, 
należy posiadać Profil Zaufany. 
System zaproponuje 5 dostęp-
nych terminów w punktach 
szczepień, które znajdują się bli-
sko podanego  miejsca zamiesz-
kania.  

 
Szczepienie, to szansa na pow- 

rót do normalności w naszym co-
dziennym życiu. Nie zapominaj- 
my jednak o środkach ostrożności  
i codziennym dbaniu o własne zdro-
wie. Przestrzeganie reżimu sani- 
tarnego to nadal jest środek zapobie-
gawczy przed zachorowaniem na 
Covid-19.  

 
�UM OLSZTYNEK

SZCZEPIMY SIĘ W GMINIE!
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Choroba COVID-19 po raz pierw-
szy ujawniła się w grudniu 2019 
roku w chińskim mieście Wuhan. 
Podejrzewa się, że koronawirus po-
wodujący COVID-19 pochodzi od 
zwierząt, a odkąd infekcja przenio-
sła się na ludzi, patogen bez pro-
blemu przechodzi z człowieka na 
człowieka. Wirus szybko rozprzest-
rzenił się na terenie Chin, a następ-
nie zaczął szerzyć się na całym 
świecie. Do Polski został zawle-
czony przez powracającego do kraju 
zakażonego pasażera z Niemiec, 
który w  oficjalnym komunikacie 
został nazwany „Pacjentem Zero”. 
Nastąpiło to 4 marca 2020 roku. Od 
tego dnia życie Polaków diametral-
nie się zmieniło. W Olsztynku, jak  
i na Warmii i Mazurach, dosyć 
długo było spokojnie, tzn. było 
mniej zachorowań i zgonów. Nie-
stety po wakacjach w bardzo szyb-
kim tempie nastąpił wzrost, który 
określa się jako druga fala pandemii. 
Zaczęto otwierać nowe oddziały co-
vidowe, mimo istniejącego jedno-
imiennego szpitala covidowego  
w Ostródzie. Właśnie w takiej sy-
tuacji pandemicznej z naszej przy-
chodni oddelegowano 4 osoby,  
tj. dwoje lekarzy i dwie pielęgniarki 
do wspierania nowo powstałych od-
działów w różnych szpitalach na te-
renie województwa. Jedną z tych 
osób była pani doktor Anna Sova. 

 
Doktor Anna Sova jest absolwen-

tką Akademii Medycznej w Gdań-
sku, którą ukończyła w 1991 roku. 
Jej pierwszym miejscem pracy był 
Szpital Miejski w Olsztynie. Od 
marca 1993 roku pracuje w Gmin-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Olsztynku jako lekarz internista, 
specjalista medycyny rodzinnej. Po 
tylu latach pracy, jak mówi – „ jes-
tem pewna, że jest to moje miejsce  
i to właśnie tutaj chciałabym praco-
wać aż do przejścia na emeryturę  
i jak łatwo policzyć nastąpi to po 
niedługim czasie”. 

 
 
- W listopadzie 2020 roku była 
Pani oddelegowana do szpitala  
w Braniewie, aby wspomagać 
tamtejszy personel. Czy to było 
wsparcie w walce z pandemią? 
- Tak, to prawda. W listopadzie 

razem z mężem zostaliśmy w trybie 
pilnym przeniesieni do pracy w od-
dziale covidowym Szpitala Powia-
towego w Braniewie. 

Nowy oddział został utworzony  
z końcem października 2020 roku. 
Zarówno dla tamtejszego personelu 
medycznego, jak i dla nas, było to 
duże wyzwanie. Nowa praca i nowy 
zakres obowiązków wymagał od nas 
dużego wysiłku fizycznego i psy-
chicznego. Stres towarzyszył nam 
każdego dnia. Pracowaliśmy w kul-
minacyjnym czasie trwania II fali 
pandemii. Leczyliśmy ciężko cho-
rych pacjentów z zapaleniem płuc, 
które wywołał wirus SARS-COV-2. 
Pacjenci mieli liczne i ciężkie cho-
roby współistniejące. Potrzebowali 
oni nie tylko naszej wiedzy medycz-
nej, ale potrzebowali również naszej 
rozmowy. To obecność drugiego 
człowieka w tych tak traumatycz-
nych dniach jest bardzo potrzebna. 
Pobyt w oddziale covidowym to cał-
kowita izolacja, brak osobistego 
kontaktu z bliskimi. Tragedią dla  
rodzin, jak i dla nas personelu, była 
śmierć pacjenta i przekazanie tej  
informacji bliskim. Bardzo zapadło 
mi w pamięć i w serce to „ doświad-
czenie covidowe”. 

- Covid-19 „rozgościł się” nie 
proszony w Polsce, Europie i na 
świecie, i jak widać nie ma za-
miaru nas opuścić. Czy szcze-
pionki, jak wiadomo z różnych 
firm, dają ludziom nadzieję na 
opanowanie pandemii? 
- Szczepienia ochronne uważane 

są za jedno z największych osiąg-
nięć współczesnej medycyny. Przed 
erą szczepień choroby zakaźne, ze 
względu na wysoką śmiertelność, 
stanowiły plagę ludzkości i budziły 
strach wśród ludzi na całym świecie. 
Obecna pandemia wywołana wiru-
sem SARS-COV-2 jest możliwa do 
opanowania jedynie poprzez ma-
sowe szczepienia. Istniejące szcze-
pionki, jak i nowo powstające, są 
bezpieczne i skuteczne. Prace nad 
lekiem na Covid-19 oraz nad szcze-
pionkami wciąż trwają. Nim poja-
wią się skuteczne leki, stosuje się 
leczenie objawowe. Dlatego osoby 
z łagodnymi symptomami mogą się 
leczyć w domu, natomiast w przy-
padkach ciężkich konieczna jest 
hospitalizacja. 

Ważne jest oczywiście, aby pa-
cjenci mieli wsparcie w swoich  
lekarzach rodzinnych i mogli korzy-
stać z ich wiedzy na temat leczenia 
oraz szczepień, a także osobistego 
przykładu. Dlatego chcę powie-
dzieć, że ja i mój mąż zaszczepi-
liśmy się przeciw Covid-19. 
Jeszcze raz chcę wyraźnie podkre-
ślić, że nie mamy innej drogi opa-
nowania pandemii, tylko szcze- 
pienia. 

 
- Jeżeli jest to jedyna rozsądna 
metoda, aby opanować pan-
demię i zacząć żyć bez ograni-
czeń i w spokoju, to dlaczego ok. 
42% Polaków nie chce się za-
szczepić? 
- Uważam, że w miarę rozwoju 

akcji szczepień, liczba sceptyków 
znacząco spadnie. Niechęć do 
szczepień, nie tylko do obecnie 
trwających, ale i do innych, jest 
związana z brakiem wiarygodnych 
informacji. Bardziej wierzymy sen-
sacyjnym doniesieniom na forach 
internetowych niż opiniom specja-
listów popartych rzetelnymi bada-
niami. 

Obecnie już nie spotykamy pod-
ważania istnienia samego wirusa, 
jak to było na początku pandemii, 
ale nadal jest silna  antyszczepion-
kowa „nagonka". 

Teorie spiskowe, nie tylko w me-
dycynie, bardzo nas fascynują i jes-
teśmy na nie szczególnie podatni. 

 
- Czego nam, mieszkańcom 
Olsztynka i gminy, życzy Pani 
jako lekarz, która była na tzw. 
„covidowym froncie”? 
- Życzę nam wszystkim powrotu 

do normalności, do czasu spotkań  
z rodziną bliższą i dalszą, przyja-
ciółmi, do rozmów osobistych, a nie 
„teleporad”. 
Życzę  również spojrzenia na po-

trzebę zaszczepienia się, nie tylko 
aby chronić siebie, ale również 
chronić rodzinę, sąsiadów, współ-
pracowników. 

 
- Dziękuję Pani w imieniu redak-
cji ALBO za rozmowę i wspie-
rający nas osobisty przykład.  
Jednocześnie życzymy całemu 
„covidowemu zespołowi” z Olsz-
tynka dużo, dużo zdrowia  
i szczęścia osobistego.  

                  
rozmawiała 

Stanisława Ziątek

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

KOBIETA NA COVIDOWYM FRONCIE
ANNA SOVA  - lekarz medycyny rodzinnej

Doktor Anna Sova z rysunkiem od małej pacjentki Igi, wręczonym  
przed „wyruszeniem na misję”
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COŚ Z HISTORII

�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

TAJEMNICZY KRAJ SASINÓW 

Społeczeństwo pruskie dzieliło się na trzy pod-
stawowe grupy społeczne: nobiles, pospólstwo  
i niewolników. Nobiles, czyli pruscy możni po-
siadali po kilkadziesiąt łanów ziemi oraz dwór. 
Wywodzili się ze starych znamienitych rodów. 
Wśród nich wybierano wodzów. Oni tworzyli do-
borową jazdę na wyprawy wojenne. Posiadali też 
najwięcej niewolników zdobytych w walce lub 
zakupionych. Z nobiles pochodzili najbardziej 
waleczni i doświadczeni wojownicy, którzy 
strzegli bezpieczeństwa lauksów oraz grodów 
strażniczych. Nie zajmowali się pracą tylko do-
skonalili rzemiosło wojenne. Wojownikiem mógł 
zostać każdy wolny Prus, którego stać było na 
własnego wierzchowca i uzbrojenie.  

Pospólstwo stanowiło podstawową i najliczniej-
szą grupę społeczną. Jej członkowie posiadali 
wolność osobistą i samodzielne gospodarstwa. 
Brali udział w wiecach na równych prawach z no-
biles. W razie wojny tworzyli zbrojne oddziały 
piesze stanowiące główną siłę wojskową każdej 
jednostki osadniczo-terytorialnej. Rozporządzali 
swym majątkiem i dochodami bez ograniczeń. 
Mogli posiadać niewolników, mogli też zmienić 
swój status społeczny przez nabycie konia i od-
powiedniego uzbrojenia oraz wzięcia udziału  
w wyprawie zbrojnej zakończonej sukcesem. 

Najniższy szczebel drabiny społecznej zaj-
mowała ludność niewolna wywodząca się z brań-
ców wojennych zdobywanych w czasie wypraw 
łupieżczych oraz ich potomków. W trakcie wy-
praw wojennych Prusowie dosyć często zabijali 
mężczyzn, a brali w niewolę kobiety i dzieci. Ko-
biety traktowane były jako nałożnice, a dzieci  
wychowywano na poddanych. Niewolnicy nie po-
siadali żadnych praw, o ich życiu lub śmierci  
decydował właściciel. Stanowili oni bardzo zróż-
nicowaną grupę pod względem etnicznym. Wśród 
nich było wielu Słowian, inni byli z ludów skan-
dynawskich, germańskich czy ruskich. Nie brako-
wało też Prusów pochodzących z innych ziem. 
Żaden wolny Prus nie mógł popaść w niewolę 
swojego współziomka np. za długi. Zdarzały się 
jednak przypadki sprzedania w niewolę Prusów, 
którzy popełnili haniebne czyny godzące w dobro 
wspólnoty. Ci zostawali pozbawieni wolności 
osobistej przez wiec. 

Prusowie nie byli specjalnie przywiązani do 
życia i traktowali je jako jeden etap wędrówki 
swej duszy. Wierzyli w życie po śmierci, która 
była tylko momentem przejścia od jednej do dru-
giej formy życia. W trakcie wędrówki dusza 
mogła wcielić się w roślinę lub zwierzę. Zgodnie 
z tym wierzeniem cała ziemia przepełniona była 
istotami żywymi, a więc zwierzętami, ptakami, 
gadami i drzewami, w których mieszkają dusze 
przodków, znajdujące się na różnych etapach do-
skonalenia. Po upływie pewnego czasu oczysz-
czona od grzechów dusza przechodziła do ciała 
dopiero co urodzonego dziecka. Dlatego też każde 
następne pokolenie było szlachetniejsze od po-
przedniego. 

Żyjąc na co dzień w symbiozie z przyrodą, ob-
serwowali jej przejawy i widzieli we wszystkim 
działanie sił nadprzyrodzonych, czyli bóstw. Dla 
Prusów bogiem była przyroda, puszcza, święte 
gaje, a nawet pojedyncze drzewa. Każda czynność 
podejmowana przez Prusów musiała być poprze-
dzona wezwaniem o wsparcie skierowanym do 
określonego boga. Wszyscy zabiegali o względy 
tych sił nadprzyrodzonych przez ofiary, modły  
i dziękczynienia. 

Prusowie czcili wszelkie zjawiska, takie jak: 
słońce, księżyc, gwiazdy, grzmoty, a także czwo-
ronożne istoty, włącznie z żabami. Mieli także 

święte lasy, pola i wody, w których nie ośmielali 
się wycinać drzew, łowić ryb i uprawiać ziemi. 

Swym bogom nie budowali świątyń, ponieważ 
wszystko, co ich otaczało, było jedną wielką świą-
tynią. Nie wznosili także pomników, gdyż bóg 
tkwił w każdej rzeczy i czynności. Dla odprawia-
nia obrzędów i modlitw lud gromadził się w świę-
tych gajach, przy wiecznie płonących ogniskach 
pod świętymi drzewami. Taki święty gaj istniał 
przy każdym lauksie, opiekę nad nim sprawował 
specjalny kapłan. Kapłani i kapłanki pruskie nie 
mieli prawa zawierania małżeństwa. To przez nich 
bogowie ogłaszali swoją wolę. Prusowie byli bar-
dzo przesądni i we wszystkich ważniejszych spra-
wach zwracali się do kapłanów i wróżbitów  
o wyrocznię. 

Czcili różne bóstwa, z których najbardziej zna-
nym była bogini urodzaju występująca pod  
imieniem Kurko. Świadczy to o dużym u nich 
znaczeniu kobiet. Z kultem tej bogini należy za-
pewne wiązać posągi kamienne, tzw. baby poja-
wiające się już w VI - VII wieku. Prawdo- 
podobnie w okolicach Kurek istniało w zamierz-
chłych czasach miejsce jej kultu. Stąd wywodzi 
się ta dziwna nazwa wioski oraz nazwa jeziora - 
Święte. Prusowie wierzyli, że po śmierci ich 
dusze najpierw wędrowały do świętych jezior  
i rzek, aby się oczyścić z grzechów. Później szu-
kały schronienia - dusze kobiet w lipach, a dusze 
mężczyzn w dębach. Z tego względu stare lipy  
i dęby otaczano ogromną czcią i nie wolno ich 
było wycinać. Okolice Lipowa Kurkowskiego po-
rastały lasami lipowymi i było to też święte 
miejsce, na co wskazuje nazwa wioski. 

Z kultem bogini Kurko łączy się ciekawa i ta-
jemnicza opowieść przekazana przez krzyżac-
kiego kronikarza Piotra Dusburga. Według tego 
przekazu Galindowie rozmnożyli się tak bardzo, 
że groził im głód. Zapadła więc decyzja star-
szyzny plemiennej, żeby zabijać dziewczynki 
zaraz po urodzeniu. Przerażone kobiety galin-
dzkie zwróciły się z prośbą o pomoc do kapłanki 
bogini Kurko. Przebiegła wróżka, chcąc ratować 
dziewczynki, doradziła Galindom, aby uderzyli 
na wroga bez broni, co miało zapewnić im zwy-
cięstwo. Wojowie spełnili polecenie kapłanki  
i w starciu z Polakami ponieśli sromotną klęskę, 
która spowodowała upadek potęgi Galindów. 

W wieku XII i na początku XIII Galindowie po-
nieśli klęski i doznali najazdów polskich i jaćwie-
skich. Znaczna część ludności uciekła na 
sąsiednie tereny - do Barcji i Pomezanii. Resztki 
schroniły się w trudno dostępnych zakątkach. 
Kraina została praktycznie wyludniona, a opusto-
szałe pola uprawne porosła niebawem puszcza. 
Krzyżacy zajęli Galindię w połowie XIII wieku 
bez walki i, chcąc odgrodzić się od Polski i Litwy, 
przez długi czas nie prowadzili tutaj akcji koloni-
zacyjnej. W ten sposób powstała tzw. Wielka 
Knieja - ogromne obszary puszczańskie. 

Tajemnicze bóstwo Kurko sprawia badaczom 
wierzeń pruskich wiele problemów, np. czy był to 

Tereny gminy Olsztynek zajmują fragmenty ziem należących przed tysiącem lat do Prusów. 
Okolice Kurek, Ząbia, Marózka, Maróza, Swaderek i Świerkocina, to dawne pogranicze 
plemion pruskich – Sasinów i Galindów.

(część II)

Wojowie pruscy

Rycerstwo polskie
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bóg czy bogini. W dokumencie zawierającym po-
rozumienie układu dzierzgońskiego z 1249 r.  
pojawiła się informacja o bóstwie, któremu Pru-
sowie corocznie w okresie żniw wiązali snop  
w kształcie figury i nazywali je Curche (Kurche, 
Kurko). Historyk pruski, Szymon Grunau dowo-
dził, że ofiary składano paląc garście wymłóco-
nego żyta, pszenicy lub zmieloną mąkę. Składano 
także miód i mleko. Palenie ofiar odbywało się na 
kamieniu ofiarnym, który musiał znajdować się  
w pobliżu wody. Każdy rybak ofiarowywał  
bóstwu pierwszą złowioną przez siebie rybę. 

Okolice Kurek uznano za główne święte pole 
boga zbiorów, urodzaju i płodności. W sposób  
literacki te pruskie dionizje przedstawił w swojej 
książce „Piękna nieznajoma” Władysław Ogro-
dziński. (s. 44) 

„Było tu jakieś centrum i siedlisko wierzeń, 
przeogromna świątynia sił przyrody. W Kurkach 
czczono dobrego, wesołego boga Kurchę, dawcę 
obfitych urodzajów. 

Miał dobry bożek w dawnych Kurkach święte 
pole, dąb święty i ofiarny kamień. Każdego roku 
po żniwach ściągały doń rzesze wyznawców, aby 
dawcy zbiorów złożyć należne hołdy i ucieszyć 
go swą radością. Obchód ku czci Kurchy miał 
charakter pogodnej i radosnej manifestacji, po-
dobnej do wesołych świąt antycznych witających 
z aplauzem owoce rolniczego trudu. Wizerunek 
Kurchy, obnoszony w letnie święta na wysokiej 
żerdzi, przedstawiał dobrodusznego fauna odzia-
nego w koźlą skórę, ustrojonego pęczkami zbóż, 
ziół i owoców, a jego widok podnosił hałaśliwą 
radość, pobudzał do beztroskich pląsów i śpie-
wów”. 

Powstanie państwa polskiego musiało doprowa-
dzić do konfliktu z Prusami. Podboje Bolesława 
Chrobrego i rozszerzenie granic Polski w końcu 
X wieku zaczęły zagrażać pogańskim Prusom. 
Nieudana próba chrystianizacji Prus przez bis-
kupa Wojciecha i jego śmierć w 997 roku była po-
czątkiem procesu podboju ziem pruskich. Kolejna 
pokojowa misja chrystianizacyjna i Brunona  
z Kwerfurtu w 1009 roku zakończyła się śmier-
cią misjonarzy na wschodnich krańcach Jaćwieży 
w okolicach dzisiejszego Giżycka. Bolesław 
Chrobry zrezygnował z podporządkowania sobie 
ziem pruskich, gdyż prowadził ekspansję w in-
nych ważniejszych kierunkach. Prusowie odczu-
wali też najazdy Rusinów i wikingów. 
Pierwsze wyprawy zbrojne przeciwko Prusom 

zorganizował książę Bolesław Krzywousty.  
W 1108 roku poprowadził on swoje oddziały na 
Sasinów zamieszkujących tereny położone nad 
górną Drwęcą, Pasłęką i Omulwią. Wyprawa 
przeprowadzona latem ugrzęzła w puszczańskich 
bagnach. Prusowie nie stawiali oporu, tylko ukryli 
się w niedostępnych miejscach. Polacy wzięli tro-
chę jeńców i łupów, ale nie opanowali na trwałe 
zajętego terenu i musieli wycofać się. Wyprawa 
ta spowodowała odwetowe najazdy Prusów na 
przygraniczne polskie ziemie. Kolejna wyprawa 
miała miejsce zimą na przełomie 1110/1111 roku. 
Oddziały polskie uderzyły na kraj Sasinów wyko-
rzystując przejścia po skutych lodem bagnach i je-
ziorach. 

„A przeszedłszy jeziora i bagna i dotarłszy do 
kraju zamieszkałego, nie zatrzymał się na jednym 
miejscu, nie oblegał grodów ani miast, bo ich tam 
nie ma, gdyż kraj ten jest broniony przyrodzo-
nymi warunkami i naturalnym położeniem na  
wyspach wśród jezior i bagien” (Gall Anonim,  
s. 120-121). 

Do bitwy nie doszło, ale wojska Krzywoustego 
spaliły wiele osad i wzięły do niewoli licznych 
jeńców oraz bogate łupy. Ziemie Sasinów zostały 
spustoszone. Prusowie uciekali w puszczańskie 
ostępy, ale najazd ten mocno ich osłabił. Sasinów 
było raptem kilka tysięcy i tych strat nie dało się 
odrobić. Sasinowie nie odgrywali już poważniej-
szej roli wśród plemion pruskich. Ich wyludnione 
ziemie od strony zachodniej zaczęła zajmować 
ludność słowiańska z ziem polskich. 

W 1147 roku książę Bolesław Kędzierzawy, za 
zgodą papieża, zorganizował krucjatę przeciwko 
Prusom. Starannie przygotowana wyprawa do-
tknęła przygraniczne tereny pruskie, ziemię Sasi-
nów i Galindów. Poczyniono wiele zniszczeń, ale 
trwałych zdobyczy nie było. Prusowie urządzali 
wyprawy odwetowe i tak na pograniczu polsko-
pruskim trwały ciągłe walki. W 1166 roku Bole-
sław Kędzierzawy poprowadził kolejną wyprawę 
ze swoim bratem, Henrykiem księciem sando-
mierskim. Wielka wyprawa polska zakończyła się 
sromotną klęską. Przekupieni przez Prusów prze-
wodnicy wprowadzili Polaków w zasadzkę. Wielu 
polskich rycerzy zginęło. W walce zginął też 
książę Henryk Sandomierski. Klęska polskiej wy-
prawy w 1166 roku zahamowała na pewien czas 
walki z Prusami. Dopiero w latach 1191-1193 Ka-
zimierz Sprawiedliwy wielokrotnie najeżdżał po-
granicze pruskie, dokonując spustoszeń. W 1192 

roku miała miejsce wyprawa zbrojna na Pomeza-
nię. Wypady polskie nie przynosiły trwałego 
skutku i wraz ze śmiercią Kazimierza Sprawied-
liwego ustały. Po 1193 roku brak informacji  
o konfliktach polsko-pruskich. 

Wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej zrodziły 
ideę krucjat na tereny pogańskie w Europie. 
Władcy Polski uznali Prusy jako ważny cel chrys-
tianizacji i podboju. Realizowano to poprzez 
misje i wyprawy zbrojne. Krucjaty polskie prze-
ciwko pogańskim Prusom trwały od misji biskupa 
Wojciecha w 997 roku do upadku ostatniego po-
wstania pruskiego w 1283 roku, czyli niemal trzy-
sta lat. 

Ziemia lubawska należąca wcześniej do pru-
skiego plemienia Sasinów została zdobyta siłą  
i skolonizowana przez ludność słowiańską. Eks-
pansja zbrojna ze strony Polski w kierunku Sasinii 
i Galindii trwająca od XI do XIII wieku spowo-
dowała spustoszenie i znaczne wyludnienie tych 
ziem. Podboje krzyżackie w końcu XIII wieku nie 
napotkały większego oporu ze strony Sasinów  
i Galinów, gdyż nie było komu walczyć. 

W 1206 roku papież Innocenty III wydał bullę, 
w której popierał misję chrystianizacyjną prowa-
dzoną wśród Prusów przez cystersów z terenów 
ziemi chełmińskiej. Prusowie bronili się przed 
chrystianizacją organizując napady na neofitów  
i pograniczne tereny Polski. W odpowiedzi ksią-
żęta polscy, za zgodą papieża, organizowali kru-
cjaty odwetowe w latach 1222-1225. Nie 
przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Pruso-
wie nie przyjmowali religii chrześcijańskiej  
i swoimi wyprawami zbrojnymi niszczyli pogra-
niczne tereny Mazowsza.  

W tej sytuacji Konrad Mazowiecki sprowadził 
na ziemię chełmińską Zakon krzyżacki, który 
miał podbić tereny Prusów na rzecz Polski. Krzy-
żacy dokonali podboju Prus w latach 1234-1283 
i stworzyli własne państwo.  

Ziemia sasińska, to tereny w okolicach później-
szych miast – Lubawy, Lidzbarka Welskiego, 
Działdowa, Nidzicy, Dąbrówna, Olsztynka  
i Ostródy. Na początku XI wieku kraj Sasinów 
obejmował obszar liczący ok. 3500 km2. Mogło 
na nim mieszkać nie więcej jak 10 tysięcy ludzi. 
Długotrwałe walki, głównie z książętami pol-
skimi, ale również z Rusinami i Jaćwingami do-
prowadziły do znacznego wyludnienia kraju 
Galindów i Sasinów.                                    c.d. ► 

Król Polski Bolesław Chrobry

Władca Polski Bolesław Krzywousty

Konrad Mazowiecki
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Ogromna puszcza ciągnąca się od Lubawy, aż 
po granicę litewską, była u schyłku XIII wieku 
niemal wyludniona. Pozostali przy życiu Pruso-
wie ukryli się w niedostępnych miejscach. Liczba 
ludności na terenach Sasinii spadła do 2-3 tysięcy. 

Krzyżacy zajęli Sasinię już w 1254 roku, ale mu-
sieli ustąpić pod presją książąt mazowieckich, 
którzy formalnie uznawali te ziemie za podległe 
sobie. W 1257 roku książę kujawsko-łęczycki od-
stąpił ziemię sasińską biskupowi chełmińskiemu. 
W końcu XIII wieku Krzyżacy zajęli bez walki 
całą Sasinię. W 1303 roku ustalono granicę mię-
dzy posiadłościami biskupa chełmińskiego, a Za-
konem krzyżackim. Biskup otrzymał zachodnią 
część z ziemią lubawską, resztę zatrzymali Krzy-
żacy. 

Przystępując do akcji kolonizacyjnej podzielono 
zdobyte tereny na komturstwa, a te na mniejsze 
jednostki zwane komornictwami. Ziemia sasińska 
podlegała od 1341 roku komturstwu w Ostródzie. 
Dzieliła się na komornictwa w Nidzicy, Dąbrów-
nie, Wielbarku, Działdowie, Ostródzie i Olsz-
tynku. 

Wstępnym etapem do kolonizacji była budowa 
strażnicy. Wznoszono je w miejscach z natury 
obronnych, często wykorzystując pruskie grody 
lub osady. Na początku XIV wieku, wykorzystu-
jąc dawną osadę pruską, Krzyżacy zbudowali nie-
wielką drewnianą budowlę w Ostródzie. Później 
powstał duży murowany zamek, który od 1341 
roku stał się siedzibą komtura ostródzkiego. 
Około 1316 roku na miejscu grodu pruskiego, 
zbudowano drewnianą strażnicę krzyżacką na 
Górze Zamkowej, położonej na północny wschód 
od Dąbrówna. Pierwsza drewniana strażnica krzy-
żacka w Olsztynku powstała na niewielkim 
wzniesieniu, gdzie wcześniej istniał pruski gród 
obronny. 

W zasiedleniu ziemi sasińskiej brała udział lud-
ność pruska, polska i niemiecka. Niewielkie grupy 
Prusów, którzy przyjęli władzę krzyżacką i chrze-
ścijaństwo, uwidoczniły się w okolicach Ostródy, 
Nidzicy i Olsztynka. Z braku chętnych do zagos-
podarowania pustych ziem sprowadzano Prusów 
z innych krain, np. z Pomezanii. Ludność polska 
przybywała od strony zachodniej, głównie z ziemi 
chełmińskiej i zasiedlała leśne tereny południowej 
części ziemi sasińskiej. Ludność niemiecka kolo-
nizowała obszary od strony północno-zachodniej 
osiedlając się głównie w powstających miastach. 

Zakon znaczną część zdobytej ziemi przekazy-
wał w ręce rycerstwa w zamian za obowiązek 
służby zbrojnej. Każdy posiadacz majątku o po-
wierzchni 40 łanów (ok. 650ha) musiał pełnić 
służbę w ciężkiej zbroi, na opancerzonym koniu 
wraz z dwoma towarzyszami w lekkiej zbroi. Kto 
posiadał mniej ziemi (ok. 160 ha), odbywał służbę 
w lekkiej zbroi na koniu bez towarzyszy. Wszyscy 
służyli na własny koszt. Rycerze byli zobowiązani 

do uczestnictwa we wszystkich wyprawach wo-
jennych organizowanych przez Zakon i w po-
wszechnej obronie kraju. Zakon chętnie nadawał 
też ziemię tzw. wolnym pruskim w zamian za 
służbę wojskową. Nazywano ich witingami. 

Proces nasilonej kolonizacji dawnej ziemi Sasi-
nów przypada na lata 1324-1352, zamyka ją dzia-
łalność wielkiego mistrza Winricha von Kniprode 
(1351-1382). W tym okresie powstały wszystkie 
obecnie istniejące miasta i gęsta sieć majątków ry-
cerskich i wiosek chłopskich. W komornictwie 
olsztyneckim od samego początku zakładano wsie 
pańszczyźniane i dobra rycerskie na prawie cheł-
mińskim oraz wsie wolnych na prawie pruskim. 

Głównym obowiązkiem wolnych (witingów) 
była służba konna w lekkiej zbroi, w okryciu skó-
rzanym nabijanym żelaznymi płytkami. Byli też 
zobowiązani do budowy i naprawy zamków krzy-
żackich. Od posiadanej ziemi płacili podatek 
płużny. Ich dobra mógł dziedziczyć wyłącznie 
syn. 

Nadania dóbr rycerskich w komornictwie olszty-
neckim odbywały się wyłącznie na prawie cheł-
mińskim, znacznie korzystniejszym od prawa 
pruskiego. Posiadłości rycerskie były rozleglejsze 
(ponad 40 łanów), budynki wyglądały jak małe 
zamki. We wsiach rycerskich budowano kościoły 
patronackie. 

Proces zakładania wsi był podobny i w dobrach 
rycerskich i podległych bezpośrednio władzy za-
konnej. Najpierw wybierano sołtysa (zasadźcę). 
Przekazywano mu miejsce pod założenie miej-
scowości z przynależnym do niej gruntem pod 
uprawę, określano warunki, na jakich miał osied-
lać w danym miejscu chłopów. Sołtys musiał 
sprowadzić osadników, przydzielić im ziemię  
i ustalić warunki gospodarowania czyli prawa  
i obowiązki. Dopiero po wykonaniu tych zadań 
wystawiano pisemny dokument lokacyjny. Sołtysi 
i karczmarze musieli służyć konno na rzecz Za-
konu, chłopi zaś stawali do służby pieszej w obro-
nie kraju i w wyprawach wojennych. 

Obecna gmina Olsztynek zajmuje obszar daw-
nego komornictwa (poza okolicami wiosek Ząbie 
i Orzechowo), powstałego na ziemi Sasinów. Do 
końca XIV wieku władze Zakonu krzyżackiego 
stworzyły całą sieć około 30 wiosek i jedno 
miasto, jako centrum administracyjne. Najwcześ-
niej lokowane wioski to: Sitno (1328). Mańki 
(1340), Królikowo, Kunki, Kurki (1341), Witułty 
(1344), Mierki (1343), Makruty (1349), Wilkowo 
(1347). Kilka wiosek założyli wolni pruscy za 
zgodą władz zakonnych. W 1351 roku komtur 
ostródzki Günther von Hohenstein nadał wolnym 
pruskim braciom Henrykowi, Hermanowi, Po-
mensowi, Windikowi i Gedikowi 27 łanów  
w Gębinach na prawie chełmińskim. Na prawie 
pruskim powstały wioski: Zezuty (1350), Drwęck 
(1351), Łutynowo (1401). W 1380 roku pięciu 
braci Prusów założyło wieś Sudwę.  

W wyniku intensywnej kolonizacji podbite 
przez Zakon tereny zmieniły swój wygląd. Dawne 
osady pruskie, złożone z pojedynczych oddalo-
nych od siebie gospodarstw, zastąpiły wsie  
o zwartej zabudowie. Obok domów mieszkalnych 
stały budynki gospodarcze. W niektórych wsiach 
były młyny wodne, wiatraki, w lasach kuźnice 
wytapiające żelazo i smolarnie wypalające węgiel 
drzewny. Nie brakowało osad rybackich i leśnych. 
Do końca XIV wieku założono w państwie krzy-
żackim ok. 1400 wsi. Na początku XIII wieku 
80% obszaru ziem pruskich zajmowały lasy, a na 
początku XV wieku już tylko 60%. Wyrąbano  
w pierwszej kolejności lasy liściaste ze względu 
na potrzebny budulec oraz na lepszą ziemię pod 
uprawę. Osadnicy niemieccy zasiedlali głównie 
miasta, natomiast osadnicy z ziem polskich i Pru-
sowie tworzyli wioski.  
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Rycerz krzyżacki

 

            Pani Jadwidze Lipskiej 
 

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci  

Męża  
składa Rada Biblioteczna  

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynku

 

            

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili  
z nami smutek i żal, okazali ogromne serce oraz wielkie  

wsparcie, które nieustannie odczuwamy, a także wzięli udział  
we Mszy Świętej i towarzyszyli nam w ostatniej drodze  

 

ś.  p. Matyldy Panasiuk 
 

płynące z serca podziękowania 
składa rodzina
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Dalszą naukę rozpoczął w Liceum 
Pedagogicznym w Olsztynie. Po jej 
ukończeniu został zatrudniony jako 
nauczyciel Szkoły Podstawowej  
w Olsztynku.  

Po trzech latach pracy rozpoczął 
studia stacjonarne w Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Warszawie. 
Po ukończeniu studiów i uzyskaniu 
tytułu magistra wychowania fizycz-
nego, w 1958 r. został zatrudniony 
jako nauczyciel wychowania fizycz-
nego i przysposobienia obronne- 
go w Liceum Ogólnokształcącym  
w Olsztynku. Pełnił także obowiązki 
zastępcy dyrektora tej szkoły. 

Szkoła nie była w żaden sposób 
przygotowana do prowadzenia tych 
przedmiotów. Zainicjował grun-
towną modernizację obiektów. 
Opuszczony i zaniedbany budynek 
stojący w parku szkolnym, został 
poddany kapitalnemu remontowi  
i przekształcony na salę gimna-
styczną. We własnym zakresie oraz 
przy wydatnej pomocy uczniów 
przystąpiono do tworzenia innych 
obiektów sportowych. Wybudo-
wano boisko do piłki nożnej, siat-

kówki i koszykówki oraz kort do te-
nisa ziemnego i strzelnicę szkolną. 
W parku szkolnym wybudowano 
także boisko do piłki ręcznej o beto-
nowej nawierzchni, na którym każ-
dej zimy organizowane było lo- 
dowisko szkolne, gdzie uczniowie 
jeździli na łyżwach. Inną dyscypliną 
zimową uprawianą przez młodych 
ludzi była jazda na nartach. Obiekt 
był oświetlony i zradiofonizowany. 
Taka baza umożliwiała prowadzenie 
lekcji i zajęć ze wszystkich dys-
cyplin sportowych. Na powstałych 
obiektach sportowych trenowali 
uczniowie, piłkarze Olimpii Olszty-
nek oraz swoje zajęcia mieli człon-
kowie TKKF. 

We wrześniu 1967 r. władze 
oświatowe zleciły mu organizację 
szkolnictwa zawodowego w Olsz-
tynku. Do końca sierpnia 1980 r. 
zorganizował Zasadniczą Szkołę 
Zawodową, Zasadniczą Szkołę Rol-
niczą, Technikum Rolnicze i Średnie 
Studium Zawodowe dla Pracują-
cych. We wrześniu 1980 r. władze 
oświatowe powołały w Olsztynku 
Zespół Szkół Zawodowych, któ-

remu nadano imię Krzysztofa Cele-
styna Mrongowiusza. W latach 
1967-1989 pełnił obowiązki dyrek-
tora wszystkich szkół zawodowych 
w Olsztynku. W tym czasie ukoń-
czył studia zaoczne z organizacji  
i zarządzania oświatą w Kaliszu  
organizowane dla dyrektorów szkół. 
W szkole utworzył Izbę Pamięci  
Narodowej, która w ogólnokrajo-
wym konkursie izb pamięci narodo-
wej zajęła II miejsce.  

 
Obok pracy zawodowej, przez 

dwie kadencje był także radnym 
miasta i gminy Olsztynek. Z jego 
inicjatywy władze Olsztynka wybu-
dowały pomnik Krzysztofa Ce- 
lestyna Mrongowiusza.  
Uporządkowano też cmentarz ewan-
gelicki przy ul. Pionierów, na któ-
rym powstał park miejski i umie- 
szczono płytę betonową z informa-
cją, że jest to teren byłego cmentarza 
ewangelickiego.  

Był też inicjatorem utworzenia 
dwóch placów zabaw wykonanych 
przez władze Olsztynka. Jeden znaj-
duje się przy ul. Pionierów, a drugi 
przy ul. Słonecznej. Pracując jako 
nauczyciel wychowania fizycznego 
był także trenerem drużyny pił- 
karskiej olsztyneckiego klubu spor-
towego „Olimpia”. Przez 10 lat zaj-
mował się także dziennikarstwem. 
Jego artykuły publikowane były  
w lokalnej gazecie „ALBO”, a także 
w: „Głosie Olsztyńskim”, „Gazecie 
Olsztyńskiej”, „Tygodniku Warmiń-
skim”, „Tygodniku Pojezierze”. 
Publikował również w czasopis-
mach oświatowych, a także w „Bib-
liografii publikacji nauczycieli 
województwa olsztyńskiego w la-
tach 1945-1985”, która znajduje się 
w Warmińsko-Mazurskiej Biblio-
tece Pedagogicznej w Olsztynie im. 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego.  

 
Władze Olsztynka oraz oświatowe 

doceniły jego pracę. Wręczono mu 
statuetkę i przyznano tytuł „Zasłu-
żonego dla Olsztynka”. Minister-
stwo Oświaty i Wychowania przy- 
znało Panu Tadeuszowi Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej, Rada 
Państwa odznaczyła go Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem  
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Ministerstwo Obrony Naro-
dowej przyznało mu brązowy medal 
za zasługi dla obronności kraju. 

Rada Ochrony Pomników Walki  
i Męczeństwa przyznała Panu  
Kalbarczykowi odznakę opiekuna 
miejsc pamięci narodowej oraz 
srebrny medal Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej. Zarząd Główny 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
przyznał mu Złotą Odznakę ZNP,  
a prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Olsztynie „Złotą Ho-
norową Odznakę Zasłużony dla 
Warmii i Mazur”. Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej przy-
znało srebrną i złotą „Odznakę 
TKKF”. 

Zarząd Główny Szkolnego 
Związku Sportowego uhonorował 
go odznaką za zasługi w sporcie 
szkolnym, a Kuratorium Oświaty  
i Wychowania w Olsztynie nadało 
mu medal pamiątkowy za zasługi 
dla szkolnictwa i oświaty woje-
wództwa olsztyńskiego. Po pracy 
miał również inne pasje. Jedną  
z nich było rzeźbiarstwo. Z jego ini-
cjatywy powstało w Olsztynku koło 
malarzy i rzeźbiarzy. W ramach 
swojej działalności zorganizowało 
ono trzy wystawy: jedną w sali kon-
ferencyjnej ratusza, drugą na dzie-
dzińcu ratusza, a trzecią w salonie 
wystawowym olsztyneckiego skan-
senu. 

Będąc już na emeryturze, przez 
trzy lata pracował w Poradni  
Wychowawczo-Zawodowej w Olsz-
tynku.  

 
Był mężem Zofii Kalbarczyk, 

która przez wiele lat pracowała  
w olsztyneckich szkołach jako nau-
czycielka języka polskiego oraz bib-
liotekarka w szkolnych biblio- 
tekach. Zmarła w grudniu 2020 
roku. Państwo Kalbarczykowie 
mieli syna. 

�UM OLSZTYNEK 
Opracowano na podstawie  

wspomnień Tadeusza Kalbarczyka.  

Tadeusz Kalbarczyk 

Tadeusz Kalbarczyk (1934-2021)

 

            

Z wielkim smutkiem informujemy, że 13 stycznia,  
w wieku 87 lat zmarł wieloletni mieszkaniec Olsztynka, 

  
Pan Tadeusz Kalbarczyk.  
Wieloletni pedagog w olsztyneckich szkołach, a także  
Dyrektor w Zespole Szkół Zawodowych w Olsztynku. 

Pasjonat sportu oraz działacz społeczny. Przez dwie kadencje 
radny w olsztyneckiej Radzie Miejskiej. Pełnił wiele funkcji 

społecznych: przewodniczącego komitetu społecznego  
ds. budowy popiersia K.C. Mrongowiusza, członek Koła 
Olsztyneckich Rzeźbiarzy oraz redaktor w ALBO. Pisał  

o Olsztynku w Głosie Olsztyńskim i Gazecie Olsztyńskiej. 
Tadeusz Kalbarczyk z pewnością pozostanie w pamięci  
wielu pokoleń mieszkańców Olsztynka jako pedagog,  

wychowawca młodzieży oraz społecznik. 
 

Rodzinie Zmarłego 
składamy wyrazy głębokiego współczucia  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej        Burmistrz Olsztynka 

 Andrzej Wojda                                Mirosław Stegienko 

Urodził się w 4 czerwca 1934 r. w Wilczkowicach w ówczesnym województwie  kieleckim. 
Na teren Warmii i Mazur przyjechał z rodzicami. Związany z Olsztynkiem od 1949 roku, 
gdzie ukończył Szkołę Podstawową. 
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Mielno (niem. Mühlen), to wieś 
położona w powiecie ostródzkim,  
w gminie Grunwald około 12 km od 
Olsztynka. Pierwsze wzmianki  
o Mielnie pochodzą z 1328 roku (za-
łożenie wsi z nadania Mikołajowi  
z Kowalk na części majątku o po-
wierzchni 200 włók), przywilej ten 
kilkakrotnie ponawiano. W czasach 
krzyżackich wieś podlegała pod 
komturię w Olsztynku, były to dobra 
rycerskie o powierzchni 70 włók. 
Okoliczne ziemie komtur dzierzgoń-
ski nadał Mikołajowi pochodzącemu 
z Kowalk. W roku 1333 komtur 
dzierzgoński Ginter von Schwarz-
burg odnowił przywilej lokacyjny 
dla Mikołaja Gobelau. Wieś otrzy-
mała 40 włók ziemi na prawie cheł-
mińskim. W roku 1399 był tu fol-
wark należący do Barbary von 
Muhlen. W 1410 roku Mielno zos-
tało zniszczone przez wojska litew-
skie i polskie. W roku 1470 właści-
cielem wsi był Jan Schyra. W 1519 
roku na wojnę z Polską stawiło się 
obowiązkowo 12 chłopów do armii 
krzyżackiej. W czasie działań krzy-
żackich wieś została całkowicie 
spustoszona. W 1520 roku, po wkro-
czeniu wojsk polskich, cała oko-
liczna szlachta opowiedziała się po 
stronie króla polskiego. Jedynym, 
który się sprzeciwił był niejaki 
Nęcki. W 1540 roku gospodarowało 
33 chłopów, 4 zagrodników, działał 
młyn zbożowy. Usługi wykonywał 
szewc i kołodziej. W roku 1579 wieś 
uprawiała 60 włók ziemi, do fol-
warku należało tylko 10 włók. Gos-
podarowało tu 18 chłopów, 7 zagrod-
ników, działała już karczma. W roku 
1629 wojska szwedzkie spustoszyły 
całą wieś. W 1783 roku w Mielnie 
wybudowano nowy młyn o napędzie 
wodnym. W 1807 roku wojska fran-
cuskie podczas przemarszu spowo-
dowały wielkie zniszczenia. W 1820 
roku we wsi mieszkało 196 osób,  
a w roku 1939 – 363 osoby. Na miej-
scu kościoła średniowiecznego,  
w 1862 roku wybudowano nowy  
kościół w stylu neogotyckim z ka-
mienia i cegły. Po roku 1945 kościół 
w Mielnie przeszedł we władanie ka-
tolików polskich i do dziś jest filią 
parafii w Stębarku. Z kościołem  
w Mielnie związana jest pewna his-
toria. Otóż kiedy król Prus, Fryderyk 
Wilhelm IV przebywał w tym rejonie 
podczas swojej podróży powrotnej  
z Rosji w 1842 roku, odwiedził ko-
ściół w Mielnie. Ówczesny właści-
ciel dworu Friedrich August von 
Wernitz  chciał mu wręczyć hełm, 

który pochodził z pola bitwy pod 
Grunwaldem z roku1410. Hełm ten 
przez długi czas znajdował się w sta-
rym kościele w Mielnie. Jednak król 
odrzucił ten dar, zamiast tego chciał, 
aby ten hełm znalazł swoje miejsce 
w nowym kościele, który miał zostać 
zbudowany. Dwadzieścia lat później 
kościół został ostatecznie ukończony, 

a historyczny hełm zawieszony zos-
tał na filarze nad tablicą poświęcenia 
patrona kościoła. Niestety, prawdo-
podobnie w trakcie działań wojen-
nych II wojny światowej hełm zagi-
nął. Tuż przy kościele znajduje się 
stary, niewielki cmentarz ewange-
licki, na którym spoczywają dawni 
mieszkańcy Mielna. Wśród nich są 

członkowie rodziny von Wernitz, 
rodu, który przez wiele lat był wła-
ścicielem dóbr w Mielnie i pobliskiej 
Tymawie. Zarówno kościół, jak  
i przylegający do niego cmentarz 
podlegają ochronie prawnej i znaj-
dują się w rejestrze zabytków nieru-
chomych Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Olsztynie. 

Przez stulecia ludzie w Mielnie ro-
dzili się, żyli i umierali. Tych zmar-
łych chowano początkowo na cmen-
tarzu obok kościoła. Z biegiem lat, 
kiedy mieszkańców przybywało, na 
cmentarzu tym zaczęło brakować 
miejsca. Powstał więc nowy cmen-
tarz, a z czasem kolejny. Dzisiaj mało 
już kto pamięta o nich. Przez lata za-
pomnienia, cmentarze zarosły drze-
wami i krzewami, a ziemię pokrył 
gęsty dywan dzikiego bluszczu i bar-
winka, okalające je ogrodzenia znik-
nęły. Tylko wprawne oko może po-
między gęstą roślinnością dostrzec 
pozostałości po nagrobkach. Pierw-
szy z cmentarzy znajduje się na 
skraju wsi, na górce tuż za szkołą. 
Jedyny zachowany czytelny nagro-
bek pochodzi z roku 1955 i widać, 
że w dalszym ciągu ktoś pamięta  
o pochowanym tu mieszkańcu Miel-
na. Drugi cmentarz, zdecydowanie 
starszy od poprzedniego, położony 
jest w odległości około 1 km od 
Mielna przy drodze prowadzącej do 
Pacółtówka. Na cmentarzu tym nie 
znajdziemy żadnej pamiątkowej  
tablicy czy chociażby jednego za-
chowanego w całości nagrobka. 
Wszystko zatarte i zapomniane, po-
kryte gęstym kobiercem barwinka.  

W Mielnie znajduje się piękny 
stary park dworski założony  
i ukształtowany w swojej obecnej 
formie w II poł. XIX wieku na pod-
stawie projektu wybitnego projek-
tanta ogrodów z Bydgoszczy Jo-
hanna Larassa. Park zachowany 
prawie w całości w swoich histo-
rycznych granicach jest jednym z le-
piej zachowanych założeń parko-
wych w województwie warmiń- 
sko-mazurskim. Posiada czytelny 
historyczny układ przestrzenny  
z grupami drzew: daglezji i klonów, 
i licznym wielogatunkowym staro-
drzewem, na który składają się mię-
dzy innymi: klony, buki, graby, dęby, 
lipy, świerki, daglezje, sosny wej-
mutki. W zbiorach Archiwum Pań-
stwowego w Olsztynie znajdują się 
projekty założenia parkowego z lat 
1875-1876, które należą do zbioru 
planów Johannesa Larassa oraz jego 

WĘDRÓWKI Z HISTORIĄ 
– Mielno, wieś nie tylko z młynów słynąca (cz. 1)

Kościół w Mielnie

Budynek po dawnym młynie

Plan założenia parkowego  
w Mielnie wykonany w 1875 r. 
przez Johanna Larassa



§§§
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom 

związanym z COVID-19 tymczasowo zawieszona 
została działalność punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego na terenie Powiatu Olsztyńskiego. 

Bezpłatna pomoc lub poradnictwo udzielane są 
każdej osobie fizycznej, zwanej „osobą upraw-
nioną”, której nie stać na uzyskanie odpłatnej  
porady i która złoży stosowne dokumenty.  
W związku z  panującą sytuacją epidemiologiczną 
w kraju usługi świadczone są wyłącznie telefonicz-
nie lub  mailowo, po wcześniejszym przesłaniu na 
adres e-mail: odpowiedniego wniosku wraz  
z oświadczeniem, że osoba nie jest w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Gminie 
Olsztynek prowadzi Stowarzyszenie „Inicjatywa na  
rzecz praw i ochrony obywateli” - Urząd Miejski 
w Olsztynku (Ratusz 1, 11-015 Olsztynek), pon. 
8.30-12.30, wt.-pt. 12.30-16.30. Informacje oraz 
zapisy: pon.-pt. w godz. 9.00-12.00 pod numerem 
telefonu: 500 028 046. 
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synów, Georga i Ernsta (sygnatura 
42/1364/95). Łącznie w olsztyńskim 
Archiwum Państwowym znajduje się 
197 projektów ogrodów wykona-
nych przez rodzinę Larass. W okresie 
tym pałac z przyległym parkiem  
należał do rodu von Wernitz. De-
cyzją Warmińsko-Mazurskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Olsztynie z dnia 29.12.2000 
roku założenie parkowe w Mielnie 
zostało wpisane do rejestru zabytków 
pod numerem A-4199. W chwili 
obecnej wielkość parku, w porów-
naniu ze stanem pierwotnym, 
zmniejszyła się o około 1 ha i wynosi 
w przybliżeniu 4 ha. 

Jak już wspominałem wcześniej, 
pierwsze wzmianki o Mielnie pocho-
dzą z 1328 roku, natomiast w roku 
1399 wymienia się folwark należący 
do Barbary von Muhlen. Nie wia-
domo czy nazwa Mielna wywodzi 
się od rodu von Muhlen, czy też od 
młynów wodnych umiejscowionych 
na rzece Marózce płynącej przez 
Mielno. Na mapie Schröttera - 
"Karte von Ost-Preussen nebst 
Preussisch Litthauen und West-
Preussen nebst dem Netzdistrict" 
opracowanej w latach 1796-1802  
w Mielnie zaznaczone są aż 3 młyny. 
Do dzisiaj zachowały się ruiny jed-
nego z nich, który jeszcze do nie-
dawna prosperował. Młyn nie przy-
nosił chyba oczekiwanych zysków, 
bo ostatni właściciel zbankrutował. 
W roku 2018 odbyła się druga licy-
tacja komornicza, która prawdopo-
dobnie nie zakończyła się sprzedażą 
młyna. Do dzisiaj teren i budynki po 
dawnym młynie pozostają niezagos-
podarowane, a całość popada w co-
raz większą ruinę. 

Bardzo ważną datą w historii 
Mielna jest 1.11.1894 roku, kiedy to 

Pruskie Koleje Państwowe (niem. 
Preußische Staatseisenbahnen) udo-
stępniły nową linię kolejową łączącą 
Olsztynek i Ostródę. Na odcinku 
40,73 km znajdowało się 5 stacji ko-
lejowych, a jedna z nich była usy-

tuowana właśnie w Mielnie. W ten 
sposób Mielno podniosło swoją ran-
gę, a mieszkańcy zyskali sposobność 
do łatwiejszych podróży do pobli-
skiego Olsztynka i Ostródy, a także 
do oddalonego o 106,40 km Elbląga. 

Niestety linia ta nie przetrwała do 
czasów obecnych. Funkcjonowała 
sprawnie do 1945 roku, a po zakoń-
czeniu II wojny światowej została 
rozebrana. Dzisiaj pozostały po niej  
tylko ślady w postaci jednego z bu-
dynków dawnych obiektów dworco-
wych, nasypu kolejowego, po któ-
rym biegły tory, a także pięknie za- 
chowanych kamiennych wiaduktów 
w pobliskim lesie. Dla miłośników 
kolejnictwa stanowią one nie lada  
atrakcję i są często odwiedzane oraz 
fotografowane. Linią tą w latach 
1908, 1913 oraz 1922 podróżował 
Mieczysław Orłowicz, polski doktor 
prawa, urzędnik ministerialny II Rze-
czypospolitej i Polski Ludowej.  
Z zamiłowania krajoznawca i popu-
laryzator turystyki. Autor licznych 
przewodników turystycznych, w tym 
wydanym we Lwowie w roku 1923 
„Ilustrowanym przewodniku po Ma-
zurach Pruskich i Warmii” . Opisy-
wał w nim między innymi swoją wy-
cieczkę na pole bitwy pod Grunwal- 
dem. Mielno było stacją, na której 
Orłowicz wysiadł z pociągu i konty-
nuował wyprawę na Grunwald.  

�ADAM NAWACKI 
Opracowano na podstawie: 

- R. Bętkowski "Olsztynek - dni sądu"  - 
"DEBATA" 9(84)/2014 

- W. Knercer "Cmentarze wojenne  
z okresu I wojny światowej  

w województwie olsztyńskim". 
- pl.wikipedia.org/wiki/Mielno_(woje-

wództwo_warmińsko-mazurskie) 
- www.bildarchiv-ostpreussen.de 

- www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/ 
1914/warminsko-mazurskie/mielno  

- ostpreussen.net/index.php 
- hauba.pl 

- www.lotpn.nidzica.pl 
- warmaz.pl/pozycja-olsztynecka/ 

- www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliede-
rungen/Zerstoerergeschwader/ZG1.htm 

- Technika Wojskowa Historia Numer Spe-
cjalny 6/2015 oraz 1/2016 

Stary wiadukt kolejowy w pobliżu Mielna

Kamień na pamiątkę 100 rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę

Dawny cmentarz w pobliżu 
Mielna

Nieodpłatna pomoc prawna w Olsztynku
Nieodpłatna pomoc prawna polega na: 
- przekazaniu informacji o obowiązującym 

stanie prawnym, przysługujących danej osobie 
uprawnieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się  
postępowaniem przygotowawczym, administra-
cyjnym, sądowym lub sądowo-administra-
cyjnym, 

- wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego 
problemu prawnego,  

- sporządzeniu projektu pisma, z wyłącze-
niem pism procesowych sporządzanych na potr-
zeby karnego postępowania przygotowawczego 
lub na potrzeby postępowania sądowego oraz  
postępowania sądowo-administracyjnego – w to 
miejsce prawnik udzielający nieodpłatnej po-
mocy prawnej może sporządzić projekt pisma  
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu. 

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można 
uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia 
w zakresie przygotowania planu rozwiązania 
problemu, poinformowania go o przysłu-
gujących mu uprawnieniach oraz o spoczy-
wających na nim obowiązkach. Doradcy mogą 
sporządzić, wspólnie z  osobą uprawnioną,  
plan działania i pomóc w jego realizacji. 
Przykładem może być opracowanie planu 
wyjścia z zadłużenia kredytowego. Pomoc 
świadczona jest w szerokim zakresie, może 
dotyczyć m.in. sposobu załatwiania spraw 
urzędowych, rozwiązywania problemów 
życiowych, np.  dotyczących spraw mieszka-
niowych, zabezpieczenia społecznego czy 
kwestii kredytów. 

Zadaniem doradcy jest przede wszystkim  
udzielenie pomocy obywatelowi w samodziel-
nym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji 
przygotowanego wspólnie planu. 

 
�UM OLSZTYNEK



Takie zimy pamiętają dziś tylko dojrzalsze 
pokolenia, wspominając je z nostalgią. Ko-
jarzone są z pięknymi obrazami malarskimi, 
na których zostały uwiecznione. Piękno zi-
mowej pory roku ukryte jest na licznych 
rodzinnych fotografiach. Ujawnia się  
w słowie zapisanym przez twórców 
prozy i poezji. 

„Małe obrazki z dzieciństwa” to 
tytuł impresji zimowych, których 
autorka posłużyła się uroczym 
pseudo „Jarzębinka”. 

W pełne ekspresji krótkie 
formy narracyjne wplotła ma-
lownicze opisy wnętrza domu 
swojej babci, podczas gdy za oknami właś-
nie mroźna zima dawała o sobie znać. 
 
Kaflowy piec 
Zima. Za oknem śnieg, mróz i wiatr. Babcia 
wczesnym rankiem rozpala w piecu, by 
wstawało się w cieple. Bywało, że jak wy-
chodziła do obrządku to mówiła do mnie: 
„Podłóż do pieca jak będzie się wypalać. 
Najpierw małe drewko a potem bryłkę 
węgla”. Siadałam wtedy na stołeczku przed 
piecem i patrzyłam w taką kratkę w drzwicz-
kach i zachwycałam się jak języczki ognia 
migotały, to podnosiły się, to opadały, aby 
owinąć się wokół drewna i rozpalić jasnym 
płomieniem węgiel. Wsłuchiwałam się też, 
co do mnie mówi wiatr w kominie. A wiatr 
mówił, że marzenia się spełniają, więc ma-
rzyłam i marzyłam jak ta andersenowska 
dziewczynka z zapałkami. Lubiłam patrzeć 
na te drzwiczki i lubiłam pilnować ognia, 
aby potem przytulić się do ciepłego kaflo-
wego pieca. 
 
Kolejna impresja Jarzębinki nosi tytuł 
„Mrozem malowane”. 
 
Zawsze zachwycały mnie na szybach okien 
naszego domu wzory mrozu,  najwspanial-
szego zimowego malarza. Nie zawsze było 
u nas na tyle ciepło w mieszkaniu, by „ma-
larz – mróz” nie zostawił swego dzieła na 
szybach okien. Tam pojawiały się liście pap-
roci, ptaki, kwiaty, dobre wróżki, a nawet 
promienie słońca. To były niezapomniane  
i wspaniałe obrazy na pojedynczych szy-
bach w naszych oknach. Lubiłam patrzeć na 
te obrazki. Bawiłam się też w podglądanie, 
robiąc małe kółko na szybie, chuchając  
i rozcierając „mrozowe” malowidło pal-
cami. Potem dziadkowie wymienili okna na 
takie z podwójnymi szybami i już nie widzia-
łam tych pięknych wzorów. Pozostało mi 
jednak spoglądanie przez okno i zachwyca-
nie się jak mróz i śnieg ozdabiają drzewa  
i płot. Zimy mojego dzieciństwa były piękne. 
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Nawet przy braku zimowej scenerii Boże Naro-
dzenie to czas wyjątkowy, święta najbardziej  
z wszystkich rodzinne, upływają przy blasku betle-
jemskiej stajenki i prowadzącej doń gwiazdy. Czas 
oczekiwania na spełnienie proroczej obietnicy. 
Czas radosnych narodzin Jezusa. Czas pogłębionej 
wiary w wyzwalającą moc Dobrej Nowiny. Więcej 
światła! – zda się mówić symbolika świąt Bożego 
Narodzenia. Więcej wyśpiewanych polskich kolęd 
i pastorałek dawnych, znanych od wieków i tych 
współcześnie tworzonych! 

W datowanym na rok 1959 wierszu Maria Zien-
tara-Malewska zwracała się do wyjeżdżających  
z Warmii i Mazur swoich współbraci następującymi 
słowami: 
  
„Bądź pozdrowiony tą rzewną kolędą! 
Co czasem budzi w twym sercu tęsknotę!... 
Możeś zapomniał Bożej Kołysanki? 
Patrz! Ona stoi przy drzwiach Twych… 
 
Bądź pozdrowiony Bracie, Siostro droga! 
Zasiądźcie z nami przy świątecznym stole, 
Gdzie pachnie siano pod lnianym obrusem, 
gościnna izba – rodziny symbolem. 
 
Niech serca dzwonią tchnięte łaską Ducha 
Zabiją mocno Gloria – i „Wśród nocnej ciszy”. 
„Zygmunt” i „Friedland”, niechaj głoszą pokój 
i niech to słowo cały świat usłyszy.” 
 

Jakże znamienne wydają się dziś słowa – życze-
nia, zawarte w utworze warmińskiej poetki, gdy 
poza Polską przebywają ogromne rzesze naszych 
rodaków. 

 
Pozostając w kręgu grudniowego święta Bożego 

Narodzenia i literackich wątków związanych  
z chrześcijańskim rozumieniem ewangelicznego 
przekazu, zwracamy się w sposób zupełnie natu-
ralny także do historycznej rzeczywistości. W niej 
zaistniał malarz Jacek Malczewski, a jego dzieło 
„Wigilia na Syberii” zainspirowało poetę Jacka 
Kaczmarskiego, barda Solidarności i patrona 
olsztyneckich licealistów. Napisany przez niego 
utwór – tak jak obraz Malczewskiego – nosi ten 
sam tytuł i oddaje w przejmujący sposób tragizm 
Polaków zesłanych na Syberię po powstaniu stycz-
niowym. 
Utwór zaczyna się opisem bolesnej dla nich Wigi-
lii: 
 
„Zasyczał w zimowej ciszy samowar 
Ukrop nalewam w szklanki 
Przy wigilijnym stole bez słowa 
Świętują polscy zesłańcy 
Na ścianach mroźny osad wilgoci 
Obrus podszyty słomą 
Płomieniem ciemnym świeca się kopci 
Słowem – wszystko jak w domu!” 
 

Impresje Jarzębinka poświę-
ciła babci, teraz sama doskonale 

odnajduje się w takiej roli. Jest 
nietuzinkową znaną w Olsztynku 
osobą, która kocha pisanie w do-
brym stylu. Wypada powiedzieć: 
świetne pióro dziennikarskie, ujaw-

niające się nie tylko w ALBO. 
Upragnioną śnieżną zimę odnajdziemy  

 w pięknych poetyckich obrazach znanej  
 w Olsztynku poetki Janiny Dobrowolskiej. Nie-
publikowany dotąd wiersz pt. „Wieża” autorka 
przekazała mieszkańcom Olsztynka, aby  
zaświadczał o bliskich jej sercu miejscach mło-

dości. 
W krainie poezji Janiny Dobrowolskiej nietrudno 

o autentyczny zachwyt nad wyszukanymi metafo-
rami i malarskością opisów świata przedstawianego. 
Częścią tego świata poetyckiego jest na przykład 
nocny widok lasu w porze zimowej. Oto fragmenty 
uroczego poematu poświęconego czterem porom 
roku (z tomiku „O świcie zaczynam życie”). 
 
„A w lesie…” 
Granat nieba aż kipi od gwiazd mrugających, 
Ponad drzewami w lesie w puchu śnieżnym śpiących 
I ponad wielką połać przyleśnej polany,  
Baśniową ciszą, zda się na wieki usłany. 
Nocą śnieg błękitnieje, niebo gwiazd użycza, 
Tworząc dwa nieboskłony – dwa nocne oblicza.  
/…/ 
O świcie gwiazdy bledną, wnikając w głąb nieba, 
A słońce zimnym blaskiem przestrzela już drzewa, 
Pąsowym różem kreśli delikatne wzory 
I szadzi na gałęziach przyprawia kolory. 
 

Niepowtarzalne widoki lasu, choć wydają się być 
jakby z pogranicza jawy i snu, skrywają trwające  
w przyrodzie życie. 
 
„Tu i ówdzie sikorka, świszcząc przelatuje, 
Strąca z drzew białe puchy, śnieg wokół wiruje 
Czyżyki zawitały wraz z zimową porą,  
Dzięcioł zaś niestrudzenie mocuje się z korą. 
Jemiołuszki przysiadły na jemiole stadnie, 
Sowa huczy przeciągle, nim dziupli dopadnie. 
Sarny już bose nogi na śniegu stawiają, 
Za tropem łap zajęczych, zda się, podążają. 
A las we wnętrzu zimy cały ośnieżony, 
Pełen niedopowiedzeń i snów niespełnionych.” 
 

W trudnym czasie panującej zarazy minęły święta 
Bożego Narodzenia, mocno ograniczone, skrom-
niejsze niż zwykle i zubożone o wiele przymiotów: 
ludzką bliskość, polską gościnność, autentyczną  
radość. Tegoroczne – bardziej refleksyjne, jeśli zwa-
żyć, iż każdy z nas do swego losu – choć w małym 
stopniu – doda „los ludzi, co wśród nocy szukają  
naszych rąk pomocy” (słowa z wiersza Tadeusza 
Nowaka „Pieśń o spotkanej dziewczynie”). 

 

OPLĄTANI POEZJĄ

Teksty na jesienno-zimowe wieczory  (część II) 

Tegoroczna zima zaskoczyła nas wszystkich. Pozwala cieszyć się obrazami zaśnieżonych połaci pól i lasów.  
We wspomnieniach starszych osób pozostaną jednak zimy tak srogie, że po skutym lodem Jeziorze 
Jemiołowskim mogły sunąć z brzękiem dzwonków sanie.
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Poprzez urywane słowa nuconych kolęd prze-
bija się i taka refleksja: 

 
„Patrząc na swoje życie 
Jesteśmy razem – czegóż chcieć jeszcze 
/…/ 
„Byleby świecy starczyło na noc 
Długo się czeka na Niego 
By jak co roku sobie nad ranem 
Życzyć tego samego” 
 
Udręczeni i upokorzeni nie liczyli własnych 
krzywd, kierowała nimi miłość do Boga i odda-
nie Ojczyźnie. 
 
„Znów się urodzi, umrze w cierpieniu 
Znowu dopali się świeca 
Po ciemku wolność w Jego imieniu 
Jeden drugiemu obieca…” 
 

Podobne syberyjskim były inne Wigilie Pola-
ków: emigracyjne na obczyźnie, wygnańcze za 
chlebem, żołnierskie w oflagach i stalagach, 
okupacyjne w gruzach miast. 

Powojenne – w zapomnianych bardzo ubogich 
polskich rodzinach – niewyobrażalnie skromne, 
kiedy oprócz ugotowanych w łupinach ziemnia-
ków, śledzia i uduszonych w kapuście grzybów 
nic więcej nie było na wigilijnym stole. Jak bar-
dzo daleko odbiegliśmy dziś od istoty skrom-
nego świętowania, od istoty „ubogiej i cichej 
stajenki lichej…”, od istoty SŁOWA, które  
w Boże Narodzenie zamieszkało wśród ludzi. 

Nikt nie zna „bezsłownej wieczerzy” ani żadnego 
„bezsłownego świętowania”, stąd w wierszu poja-
wia się sarkastyczny zwrot „wszystko jak w domu”. 
W swej wymowie jest jednak gorzką i przygnębia-
jącą wypowiedzią. Wiadomo, że wspomnienie ro-
dzinnego domu i atmosfery prawdziwej Wigilii  
z kolędami, modlitwą i opłatkiem to dla zesłańców 
udręka i psychiczna katorga, tęsknota i ból. 

Kolejne części utworu skomponował poeta jako 
myśli każdego z więźniów, dopowiadając niejako 
treść obrazu Malczewskiego. Umieścił narratora 
wiersza w gronie współbraci, aby w tej milczącej 
Wieczerzy ich myśli i odczucia stały się historycz-
nym przekazem dla następnych pokoleń. 
 
„Nie będzie tylko gwiazdy na niebie 
Grzybów w świątecznym barszczu 
Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie 
Cukier dzielony na kartce” 
 
Narrator w swej poetyckiej osobie współwięźnia 
„relacjonuje”: 
 
„Talerz podstawiam by nie uronić  
Tego czym życie się słodzi 
Inny w talerzu pustym twarz schronił 
Bóg się nam jutro urodzi! 
/…/ 
Brzmij wesoło świecie cały 
Oddaj ukłon Panu chwały 
Bo to się spełniło 
Co nas nabawiło 
Serca radością…” 

O odkrywanym każdego dnia szczęściu, nieko-
niecznie tym wielkim, raczej małym jego pro-
myku, pisze olsztynecka samorodna twórczyni 
wierszy. Debiutowała w minionym roku kilkoma 
utworami podczas prezentacji lokalnych twór-
ców (VIII edycja stawigudzkich spotkań). Oto 
najnowszy, optymistyczny w treści utwór, który 
napisała jakby na przekór czasom zupełnie nie-
poetyckim. Autorka prosiła o zachowanie anoni-
mowości. 
 
„Tu mam…” 
Tu mam szczęście 
Tu mam wszystko 
Modre wody płynące cicho 
Szum wiatru 
                       Gdy niesie śpiew ptaków 
                       I muzykę drzew łagodną 
Tu oddycham 
powietrzem z błękitnego nieba 
Tu krzyk mój 
w zachwycie się urywa 
Tu unoszę radość wysoko 
By ukryć ją wśród obłoków 
                       Gdzie cisza kroplami spływa 
                       na trawę zieloną               
W jej barwie kojącej 
nadzieję odkrywam 
Uśmiech szczery spotykam. 
 

Niech słoneczne promyki szczęścia dotrą do 
Czytelników ALBO z Nowym Rokiem 2021.  

�ALICJA CHRZANOWSKA 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jacka Kaczmarskiego  
w Olsztynku po raz kolejny 
organizuje VII Ogólnopolski 
Festiwal Twórczości Jacka 
Kaczmarskiego. Edycja XIV. 
Odbędzie się on 12.03.2021. 

 
Mimo wszystkich obostrzeń, 

które nas obowiązują, chcemy 
podtrzymywać tradycję szkolną, 
która wrosła już w życie kultu-
ralne Olsztynka. W tej edycji 
zapraszamy więc do udziału  
w festiwalu online!  

 
Serdecznie zapraszamy ucz-

niów szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych do wzięcia 
udziału w naszym festiwalu. 

Zapraszamy młodzież, aby 
przedstawiła swoją interpretację 
utworów Jacka Kaczmarskiego 
lub też zaśpiewała tak, jak on 
sam śpiewał.  

Zapraszamy młodzież, aby 
spróbowała swoich sił również 
w konkursie plastycznym poka-

zując w namalowanym przez 
siebie obrazie lub stworzonej 
rzeźbie to, co nieuchwytne  
w słowach, muzyce i życiu  
naszego patrona. 

 
Aby wziąć udział w konkursie 

należy przesłać formularz zgło-
szeniowy oraz klauzulę infor-
macyjną dotyczącą zgody na 
przetwarzanie danych osobo-
wych w terminie do 6.03.2021 r. 
drogą elektroniczną na adres: 
festiwalkaczmarskiego@gmail.
com 

Regulamin festiwalu, karta 
zgłoszenia oraz inne materiały 
dostępne są na stronie interneto-
wej www.zamek.edu.pl  

 
Szczegółowych  
informacji udziela: 
Wioletta Żmijewska 
telefon: 510 062 012 
e-mail: festiwalkaczmarskiego 
@gmail.com 
 
Czekamy na Was! 

Festiwal Twórczości  
Jacka Kaczmarskiego

I LO im. J. Kaczmarskiego w Olsztynku

Święto Babci i Dziadka 
od lat wpisane jest do ka-
lendarza uroczystości or-
ganizowanych w naszym 
przedszkolu. W tym ro-
ku, w związku z panu-
jącą pandemią i obostrze-
niami z nią związanymi, 
przedszkolaki nie mogły 
zaprosić Dziadków do 
przedszkola. Pomimo te-
go, dzieci z każdej grupy 
z ogromnym zaangażo-
waniem uczyły się pio-
senek, wierszyków oraz 
układów tanecznych by 
uszczęśliwić swoich naj-
bliższych. Samodzielnie 
lub z niewielką pomocą 
nauczyciela wykonały 
przepiękne laurki oraz 
upominki. Natomiast  
w dniu Święta Babci  
i Dziadka w grupach  
zostały nagrane filmy  

z występów dzieci i za 
pośrednictwem rodzi-
ców, przekazane Dziad-
kom wraz z najszczer-
szymi życzeniami od ich 
ukochanych wnucząt.  

Pamiętając również  
o naszych wspaniałych 
Seniorach z Dziennego 
Domu Senior+, działają-
cego przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej, którzy tym ra-

zem nie mogli nas od-
wiedzić, przekazane zos-
tały symboliczne kartki  
z życzeniami oraz film  
z występów dzieci. 

Nasze przedszkolaki po 
raz kolejny pokazały, że 
nic nie stanie im na prze-
szkodzie, aby wyrazić 
swoją miłość do najbliż-
szych, zarażając przy 
tym swoim optymiz-
mem, dumnych z nich 
rodziców i nauczycieli. 

Mimo zimowej aury za 
oknem oraz trudnego 
czasu, który wysoko za-
wiesza poprzeczkę krea-
tywności nam wszyst- 
kim, tydzień poświęcony 
Babciom oraz Dziad-
kom był czasem pełnym 
ciepła, wdzięczności i ra-
dości. 

�NINA SALWIN

Dzień Babci i Dziadka
Przedszkole Miejskie w Olsztynku

„To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie.  
Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru,  
komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka.” 

      Rudolph Giuliani 

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Jej pierwsi absolwenci wspomi-
nają: ,,Tu nauczyłem się pisać  
i czytać”. Często bywało tak, że 
wraz ze wzrostem liczby uczniów 
(nierzadko przerośniętych wiekiem) 
powstawała nowa klasa, a nawet 
oddział. Był czas, że działało 5 klas 
łączonych. Początkowo w latach po-
wojennych była to placówka z jed-
nym nauczycielem. Wśród pierw-
szych była pani Stanisława Mejsner, 
która przychodziła z Olsztynka. Po 
niej objął pracę starszy pan (nie 
pamiętamy jego nazwiska). 

W 1956 r. pracę w tej szkole objęło 
małżeństwo: Kazimierz i Alicja Wy-
soccy. Pracowali tu do 1963 roku. 
W tym czasie było 5 klas. Etat 
wynosił 36 godzin i pracowało się 
sześć dni w tygodniu. Taką sytua-
cję zastali moi rodzice, Edmund  
i Władysława Wysoccy. Nazwa 
szkoły zmieniała się. Raz był to 
Punkt Filialny, raz samodzielna 
Szkoła Podstawowa. Moi rodzice 
nieprzerwanie kierowali nią do 
1991 r. (tato do 1977r., a po jego 
śmierci mama). Z opowiadań, a w 
dużej mierze z własnej obserwacji 
(od urodzenia mieszkałam w bu-

dynku szkoły) wiem, że szkoła 
funkcjonowała i funkcjonuje w lo-
kalnej społeczności, jako miejsce 
spotkań wielu pokoleń. To Komitet 
Rodzicielski szkoły w Królikowie, 
za czasów moich rodziców, był 
częstym organizatorem imprez dla 
rodziców, z których dochód był 
przeznaczany na potrzeby szkoły. 
Pozyskane tą drogą fundusze były 
wykorzystywane na organizację wy-
cieczek i uroczystości kulturalno-
oświatowe. Były to między innymi: 
,,Choinki szkolne” i Dzień Dziecka, 
który miał charakter zawodów spor-
towych. Stanowisko kierownicze po 
rodzicach objęła pani Jolanta 
Majchrzak. Piastowała je do 1999 
roku, kiedy to funkcję kierownika 
objęłam ja i pełnię ją do dziś. To  
już 21 lat. W latach 2007/2008  
i 2017/2018 zastępowała mnie pani 
Barbara Wysocka. Mogę śmiało 
powiedzieć, że nasza mała 
miejscowość tętniła i tętni życiem 
właśnie dzięki szkole, która działa  
i funkcjonuje tu od dobrych 
siedemdziesięciu pięciu lat.   

Wyjątkowymi wydarzeniami  
szkolnymi ważnymi dla spójności  

i integracji środowiska były Festyny 
Rodzinne.  Zorganizowaliśmy 8 ta-
kich imprez w latach 2000, 2001, 
2002, 2004, 2006, 2009, 2013  
i 2016. Przybierały one różne 
nazwy: Dzień Rodziny, Biesiada  
w Królikowie, Olimpiada Sportowa, 
Dzień Ochrony Ziemi, Dzień Czer-
wonego Kapturka, Dzień – Zdrowo 
jemy, zdrowo rośniemy.  Za każdym 
razem przynosiły one duży dochód 
finansowy, z którego korzystały 
szkoła i uczniowie. Pozyskiwaliśmy 
wielu sponsorów i przyjaciół szkoły. 
Dzięki festynom i aktywnemu 
udziałowi w nich całych rodzin oraz 
społeczności lokalnej wypracowaliś-
my super sposób na spędzania czasu 
wolnego z bliskimi. Marzy się nam 
w tym roku festyn pod hasłem 
,,Zjazd Absolwentów”. Cyklicznie, 
z wielką pieczołowitością, przygo-
towywane są w szkole Światowy 
Dzień Uśmiechu, Ślubowanie Klasy 
Pierwszej i Pasowanie na Przedszko-
laka, Narodowe Święto Niepodle-
głości, Wigilia Szkolna, Bal kar-
nawałowy, Dzień Babci i Dziadka, 
Święto Wiosny i wiele innych kla-
sowych imprez.  

Szkoła może się pochwalić wie-
loma certyfikatami i nagrodami, 
między innymi: 
- Certyfikat szkoły przyjaznej ucz-

niom. Nasza szkoła znalazła się 
wśród 120 szkół w Polsce zakwa-
lifikowanych do II etapu konkursu 
,,Super Szkoła” pod patronatem 
Super expressu i MEN, 

- Certyfikat uczestnictwa z pot-
wierdzeniem jakości w Ogólno-
polskim Sprawdzianie Trzeciokla-
sisty z Operonem i ,,Gazetą Wy- 
borczą”, 

- Certyfikat Społecznie Zaangażo-
wanej Placówki za udział w III  
i IV edycji ogólnopolskiej kampa-
nii ,,Wszystkie kolory świata”  
zorganizowanej przez UNICEF  
na rzecz dzieci w Sudanie 
Południowym i Angoli, 

- Certyfikat potwierdzający udział 
w VII,VIII i IX edycji programu 
Akademia Bezpiecznego Puchatka, 

- Certyfikat za udział w VI edycji 
programu ,,Śniadanie daje moc”, 

- Certyfikat uczestnictwa w progra-
mie ,,Szkolne przygody Gangu 
Słodziaków” poprzez organizację 
obchodów ,,Dnia głośnego czyta-
nia” popularyzującego czytel-
nictwo i wrażliwość ekologiczną 
dzieci klas I-III. 
Braliśmy też udział w V edycji 

akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii  
i Mazur ,,Sprzątamy to, co zapom-
niane”, organizowanej pod patron-
atem Marszałka Województwa War-
mii i Mazur oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Otrzymaliśmy w nagrodę skaner. 

Przez trzy kolejne lata zajmo-
waliśmy I miejsce w konkursie 
prowadzonym w ramach akcji 
,,Zbieramy nakrętki od butelek plas-
tikowych”,  zorganizowanym przez 
Związek Gmin Regionu Ostródzko-
Iławskiego ,,Czyste Środowisko”  
w Rudnie. Dzięki niemu szkoła 
wzbogaciła się o telewizor, laptop  
i urządzenie wielofunkcyjne.       

Uczniowie ze szkoły w Królikowie 
są obyci również ze sceną dzięki 
działającemu tu teatrzykowi ,,Ba-
jeczka”. Brał on wielokrotnie, z po-
wodzeniem, udział w gminnych 
przeglądach teatralnych ,,Arlekin”. 
Byliśmy nawet jednym z laureatów 
projektu ,,Przygoda z teatrem”  
w konkursie ,,Szkoła po lekcjach”  
zorganizowanym wspólnie przez 
Fundację im. Stefana Batorego  
i wówczas MEN. Otrzymaliśmy 
wtedy dofinansowanie w wysokości 
1500 zł. Nasi uczniowie są rados-
nymi i fajnymi dzieciakami, które 
chętnie chodzą do swojej szkoły. 
Czują się tu bezpieczne, akcepto-
wane i osiągają wysokie wyniki  
w nauce. Ta mała szkoła to dla nich 
niemalże drugi dom. 

Co wiecie, a czego nie wiecie 
o szkole w Królikowie ? 

Szkoła Filialna w Królikowie

Historia szkoły w Królikowie sięga lat powojennych. Mogą to być lata 1944, 1945 
lub 1946. Kiedy sięgam pamięcią do opowiadań moich rodziców, czy najstarszych 
mieszkańców Królikowa zawsze wspominali o istnieniu w tym miejscu szkoły. 

Szkoła w Królikowie (1968 r.) / fot. Archiwum szkoły
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Osobliwością tego miejsca jest to, 
że szkoła zawsze pracuje we 
współpracy z rodzicami, którzy są 
tu gospodarzami i bardzo motywują 
do działania. Ostatnim takim wiel-
kim bezinteresownym przedsię-
wzięciem ze strony rodziców, 
płynącym z serca, był remont  
jakiego dokonali w czasie wakacji 
2019 roku. Została odmalowana pra-
wie cała szkoła. Zawsze możemy na 
nich liczyć, mamy w nich oparcie.  

Szkoła jest w bardzo dobrym stanie 
technicznym: wymieniono dach, 
okna, założono ogrzewanie gazowe. 
Łazienki są nowoczesne i gustowne. 
Doprowadzono światłowód, a kolo-
rowe, pięknie odmalowane sale lek-
cyjne są dobrze wyposażone.  

Czego można oczekiwać więcej? 
Chyba tylko tego, by ta szkoła mogła 
dalej istnieć i funkcjonować. 

 
 

Mówią, że szkoła jest  
jak serce bijące we wsi. 
Więc jeśli szkoła umrze, 
zacznie umierać też wieś. 
  

  
�MARZENNA STEFANOWICZ 

Kierownik Szkoły  
Filialnej w Królikowie  
Opracowano na podstawie 

wspomnień Władysławy Wysockiej

Niemal miesięczny świą-
teczno-feryjny okres wy-
poczynku za nami. Wyta-
rzaliśmy się w puszystym 
śniegu i naspacerowaliśmy 
do woli po ośnieżonym le-
sie, dając odpocząć sobie  
i monitorom. Po prostu na 
długą labę kilkoma miesią-
cami pracy zdalnej zasłu-
żyliśmy jak nigdy dotąd! 

 
Wszyscy czekamy na nor-

malność. Tęsknimy za ucz-
niami, czego dowodzi wielki 
napis: Tęsknimy za Wami  
umieszczony w oknach 
szkoły przez z tych z nas, 
którzy w szkolnych murach 
są obecni prawie codziennie. 
Nadal bowiem pracują tam 
nauczyciele świetlicy, bib-
lioteki, pedagodzy i psycho-
log. Jednym z zadań tych 
osób jest opieka nad 
uczniami z różnych klas, 
którzy nie mają dostępu do 
internetu w domach. Dzieci 
te, przestrzegając wymo-
gów sanitarnych, uczestni-
czą w lekcjach on-line przed 
szkolnymi komputerami. 
Codziennie otwarta jest  
biblioteka szkolna. Codzien-
nie działa także grupa przed-
szkolna, a 18 stycznia wró-
cili do szkoły uczniowie  
klas 1-3. 

Większość z nas pracu- 
je jednak w domach pro- 
wadząc lekcje zdalnie. 
Wszyscy staramy się, żeby 
codzienność nie polegała je-
dynie na przekazywaniu 

wiadomości i sprawdzaniu 
stopnia ich przyswojenia. 
Przede wszystkim rozma-
wiamy z naszymi uczniami 
i rodzicami. Znamy ich pro-
blemy i staramy się im po-
móc na tyle, na ile to moż-
liwe. Kiedy zachodzi po- 
trzeba, z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa,  
spotykamy się na terenie 
szkoły. Odbyły się już u nas 
pierwsze etapy kuratoryj-
nych konkursów przedmio-
towych z języka polskiego, 
języka angielskiego, mate-
matyki, biologii i historii.   
W efekcie troje uczniów za-
kwalifikowało się do kolej-

nego etapu - dwie osoby  
z języka polskiego i jedna  
z biologii. Brawo dla dziel-
nych ósmoklasistów. Ale to 
nie koniec naszych sukce-
sów! Nasi uczniowie wzięli 
bowiem udział w Ogólno-
polskim Konkursie Nauk 
Przyrodniczych „Świetlik”, 
w którym  dwoje uzyskało 
wyróżnienia. Czterej chłop-
cy z klasy Ia zostali laurea-
tami konkursu na e–kartkę 
zorganizowanego przez 
MDK w Olsztynku. Zostały 
także przeprowadzone kon-
kursy plastyczne „Moja 
szkoła jest bezpieczna”  
i „Zakładka do książki”.  

Odbył się również przygo-
towany przez panie wice- 
dyrektor zabawny konkurs 
„Zgadnij kto to”, polegają-
cy na rozpoznaniu przez 
uczniów nauczycieli ze 
zdjęć z okresu ich dzieciń-
stwa. 

W pracy zdalnej nie za-
przestaliśmy rozpoczętych 
działań i dzięki temu szkoła 
ponownie uzyskała dwa już 
wcześniej jej przyznane Cer-
tyfikaty Warmińsko-Mazur-
skiego Kuratora Oświaty -  
Szkoła Promująca Zdrowie 
i Szkoła Wierna Dziedzic-
twu. Podjęliśmy się wielu 
nowych zadań. Włączyliśmy 
się w akcję MEN - „Razem 
na Święta”, w ramach której 
odbyła się zbiórka wody 
przeznaczonej dla pacjentów 
szpitala zakaźnego w Ostró-
dzie, przygotowanie paczek 
dla potrzebujących. Ucznio-
wie zrobili kartki świąteczne 
dla podopiecznych Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej  
w Olsztynku i sąsiadów oraz 
zebraliśmy  karmę dla zwie-
rząt ze schroniska w Toma-
rynach. Natomiast przed 
świętami nauczyciele świet-
licy przygotowali „Kalen-
darz adwentowy” z zada-
niami na każdy dzień, który 
umieszczono na Faceboo- 
ku szkoły. Odbyły się  
konkursy: „Najzabawniejsze 
przebranie mikołajkowe”, 
„Opowiadanie świąteczne”, 
a także „Festiwal kolęd i pa-
storałek”. Koło Teatralne Art 
Team przygotowało jasełka 
„Jestem z Wami”. W od-
dziale przedszkolnym dzieci 
także wystawiły jasełka. 
Włączyliśmy się również  
w "Orszakowy Challenge 

Kolędowy", czyli śpiewanie 
kolęd przez kolejne nomino-
wane rodziny. 

Na szybach okiennych, 
obok wspomnianego napisu: 
Tęsknimy za Wami, pojawił 
się kolejny: Wesołych świąt. 
Na korytarzu szkolnym po-
jawiła się piękna świątecz-
na dekoracja z kominkiem  
i choinką, na której  zawisły 
przygotowane przez dyrek-
cję serduszka z imionami 
nauczycieli, pracowników  
i przyjaciół szkoły oraz na-
zwami klas. Siedząc przy 
niej na bujanym fotelu, pani 
dyrektor Beata Bukowska 
przekazała wszystkim ży-
czenia świąteczne i nowo-
roczne. Również to wyda-
rzenie, jak wcześniej wy- 
mienione przedsięwzięcia, 
można było obejrzeć na 
szkolnym Facebooku. 

Jak widać, zdalnie nie 
tylko uczymy. Jednak taka 
praca nigdy nie zastąpi kon-
taktu „twarzą w twarz”. Dla-
tego wszyscy marzymy, aby 
jak najszybciej wrócić do 
normalności. 

 
 Na zakończenie, w imie-

niu całej społeczności szkol-
nej, chcę  podziękować za 
wieloletnią współpracę ko-
leżance Jolancie Witkow-
skiej - ostatnio pracującej   
z nami  głównie jako szkol-
ny logopeda. Witamy zaś  
w naszym gronie  panią Ka-
tarzynę Rosa-Fieducik, która 
zastąpiła ją od 18 stycznia.  

Wszystkim czytelnikom 
życzę wiele zdrowia i po-
gody ducha w 2021 roku. 

 
�JOLANTA  

PETRYKOWSKA 

SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Oby do wiosny!
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 
imienia Noblistów Polskich 
w Olsztynku jako pierwsza 
w gminie dołączyła do wą-
skiego, elitarnego grona 
placówek wyróżnionych 
Krajowym Certyfikatem 
Szkoły Promującej Zdro-
wie. W tym roku ten za-
szczyt spotkał  52 szkoły  
z całej Polski. Jest to szcze-
gólne osiągnięcie, które 
wieńczy kilkuletnie stara-
nia oraz jest dowodem do-
cenienia wieloletniej roli 
naszej szkoły w procesie 
propagowania zdrowego 
stylu życia oraz właści-
wych postaw wśród dzieci 
i młodzieży.  

 
Program Szkoła Promująca 

Zdrowie realizowany jest  
w Polsce od 1991 r. Koncen-
truje się na promowaniu 
zdrowego stylu życia. Szkoła 
Promująca Zdrowie zwięk-
sza możliwości młodych lu-
dzi do podejmowania dzia-
łań i dokonywania zmian. 
Jest miejscem, w którym 
młodzi ludzie pracując ra-
zem z nauczycielami i in-
nymi osobami, mogą osiąg-
nąć sukces. Wzmacnianie 
młodych ludzi, wspieranie 
ich wizji i idei, umożliwia im 
wpływ na ich życie i warunki 
życia. (WHO, 1997) 

Uzyskanie takiego wyróż-
nienia nie jest łatwe. Istnieje 
wiele warunków, które musi 
spełnić dana placówka, aby 
móc ubiegać się o ten certy-
fikat. Po pierwsze, powin- 
na być członkiem Woje-
wódzkiej Sieci Przedszkoli  
i Szkół Promujących Zdro-
wie i posiadać wojewódzki 
certyfikat co najmniej od  
3 lat. Szkoła musi również 
dokonać autoewaluacji swo-
ich działań w zakresie 
wszystkich wymaganych 
standardów oraz oceny  
efektów działań w obsza- 
rze dobrego samopoczucia  
w szkole oraz podejmowa-
nych przez członków szkol-
nej społeczności działań dla 
wzmacniania zdrowia. Po-
nadto, zorganizować pub-
liczną prezentację wyników 
autoewaluacji, przedstawić 
sukcesy oraz wskazać pro-

blemy wymagające rozwią-
zania. Powinna również pro-
wadzić na stronie interneto-
wej szkoły zakładkę tema- 
tycznie związaną ze zdro-
wiem. Ostatecznie musi zło-
żyć wymaganą dokumenta-
cję do koordynatora Woje- 
wódzkiej Sieci Przedszkoli 
i Szkół Promujących Zdro-
wie i uzyskać jego rekomen-
dację.  

Dlaczego ten proces jest 
tak trudny i złożony? Uzys-
kanie certyfikatu Szkoły 
Promującej Zdrowie ozna-
cza bowiem, iż dana pla-
cówka spełnia określone 
wysokie standardy. Miano-
wicie, koncepcja pracy 
szkoły, jej struktura i orga-
nizacja sprzyjają uczestnic-
twu społeczności szkolnej  
w realizacji działań w zakre-
sie promocji zdrowia oraz 
skuteczności i długofalowo-
ści tych działań. Ponadto, 
klimat społeczny szkoły 
sprzyja zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu uczniów, nau-
czycieli i innych pracowni-
ków szkoły oraz rodziców 
uczniów. Szkoła realizuje 
również edukację zdrowotną 
i program profilaktyki dla 
uczniów, grona pedagogicz-
nego oraz członków obsługi 
szkoły oraz dąży do po-
prawy skuteczności działań 
w tym zakresie. Podkreśla 
się także, iż w wyróżnionej 

placówce warunki oraz or-
ganizacja nauki i pracy 
sprzyjają zdrowiu i dobre-
mu samopoczuciu uczniów, 
kadry i innych pracowników 
oraz współpracy z rodzica-
mi. 

Nasza szkoła od wielu lat 
aktywnie realizuje ścieżkę 
prozdrowotną i poświę-
ca wiele uwagi promocji 
zdrowia. Dlatego też de-
cyzja o podjęciu starań, 
aby uzyskać to wyróż-
nienie, była dla nas 
sprawą oczywistą i nie-
zwykle istotną.  Szkol-
nym koordynatorem 
wszystkich działań zos-
tała pani Ewa Siemia-
nowska – nauczyciel  
z wieloletnim doświad-
czeniem związanym  
z akcjami profilakty-
cznymi, dotyczącymi 
promocji zdrowia w na-
szej placówce. 

Droga do osiągnięcia tego 
znaczącego sukcesu roz-
poczęła się 27 października 
2016 roku, kiedy to uzyska-
liśmy akt przynależności do 
grupy szkół i placówek ubie-
gających się o Certyfikat     
Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty  „Szkoła 
Promująca Zdrowie”. Otrzy-
manie aktu odbyło się pod-
czas Wojewódzkiej Konfe-
rencji Szkół Promujących 
Zdrowie organizowanej na 

terenie naszej szkoły. Kon-
ferencję prowadziła pani 
Anna Zdaniukiewicz – Star-
szy Wizytator Kuratorium 
Oświaty  w Olsztynie, Wo-
jewódzki Koordynator Szkół 
Promujących Zdrowie. Spot-
kanie zainaugurował prof. 
nadzw. dr hab. Krzysztof 
Wojcieszek z Wyższej Szko-
ły Nauk Społecznych PE-
DAGOGIUM  w Warsza-
wie wykładem na temat  
„Pryncypiów wychowania  
w szkole promującej zdro-
wie”. Gościliśmy wtedy  
w naszej placówce dyrekto-
rów szkół i przedszkoli oraz 
szkolnych koordynatorów 
ds. promocji zdrowia z kil-
kudziesięciu placówek oś-
wiatowych i wychowaw-
czych województwa war- 
mińsko-mazurskiego.  

Swoją obecnością uroczys-
tość zaszczycili p. Krzysztof 
Marek Nowacki Warmiń-
sko-Mazurski Kurator Oś-
wiaty w Olsztynie, p. Da-
riusz Wasiela – Dyrektor 
Oddziału Terenowego Agen-
cji Rynku Rolnego w Ol-
sztynie, p. Dariusz Klimek 

– Sekcja Informacji i Pro-
mocji Oddziału Terenowego 
Agencji Rynku Rolnego  
w Olsztynie, p. Radosław 
Gruss – Kierownik Oddziału 
Promocji Zdrowia i Oświaty 
Zdrowotnej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej  w Olsz-
tynie, p. Marcin Milkowski 
– Terapeuta Uzależnień  
w Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Olsztynie,  
p. Artur Wrochna – ówcze-
sny Burmistrz Olsztynka. 

8 września 2017 roku uzys-
kaliśmy informację z Kura-
torium Oświaty w Olsztynie, 
iż Wojewódzka Kapituła 
Certyfikatu Szkoły Promu-
jącej Zdrowie po wnikliwym 
zapoznaniu się z naszym 
wnioskiem, wyraziła uzna-
nie dla zaangażowania i po-
dejmowanych przez spo-
łeczność szkoły działań  
w zakresie realizacji progra-
mu. Doceniono naszą odpo-
wiedzialność, troskę o bez-
pieczeństwo oraz umieję- 
tność współpracy w tworze-
niu dobrego klimatu oraz 
warunków do wszechstron-
nego rozwoju uczniów.  
8 września 2017 roku dołą-
czyliśmy do grona szkół wy-
różnionych Certyfikatem 
Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty „Szkoły 
Promującej Zdrowie”.  

W ciągu kolejnych trzech 
lat Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Noblistów Polskich  
w Olsztynku realizowała 
wiele akcji na rzecz profi-
laktyki prozdrowotnej wśród 
społeczności szkolnej, jak 
też lokalnej. W związku  
z podjętymi działaniami 30 
czerwca 2020 roku nasza 
szkoła spełniając standardy 
Szkoły Promującej Zdrowie 
oraz warunki ubiegania się 
o Krajowy Certyfikat Szkoły 
Promującej Zdrowie pub-

licznie zaprezentowała 
osiągnięcia szkoły i wy-
niki autoewaluacji na zor-
ganizowanej w placów-
ce konferencji. Pomimo 
trudnej sytuacji pande-
micznej progi naszej 
szkoły miały zaszczyt go-
ścić panią Annę Zdaniu-
kiewicz – Wojewódzkie-
go Koordynatora Szkół 
Promujących Zdrowie, 
pana Andrzeja Wojdę – 
przewodniczącego Rady 
Miasta, dyrektorów i kie-
rowników placówek oś-
wiatowych oraz lokal-
nych instytucji wspierają- 

cych działania na rzecz zdro-
wia, jak również przewod-
niczącą Rady Szkoły –  
p. Danutę Bondaruk i prze-
wodniczącą Rady Rodziców 
– p. Ewę Petrynę.   

Uwieńczeniem naszych 
działań była radosna wia-
domość, iż w grudniu 2020 
roku zostaliśmy nagrodzeni 
Krajowym Certyfikatem 
„Szkoły Promującej Zdro-
wie”, przyznawanym przez  
Ministra Edukacji Narodo-

SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

„Szkoła Promująca Zdrowie” 

Dyrektor Irena Jędruszewska podczas konferencji  
30 czerwca 2020 r. / fot. Archiwum Szkoły



Nr 1 (267) Luty 2021 r. Strona 27

„Na szczęście jesteście! 
Dziękujemy!”, to oficjalny 
komunikat podsumowu-
jący już 20 edycję akcji 
Szlachetna Paczka. Jest to 
też podziękowanie wszy-
stkim, którzy wspierają 
działania Szkolnego Koła 
Wolontariatu, działające-
go przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Waple- 
wie.  

Nie trzeba więcej słów, 
żeby wyrazić naszą wdzię-
czność. To MY wszyscy, 
wspólnymi siłami, mimo 
trudnej sytuacji dla każdego 
z nas, pomogliśmy dwóm 
rodzinom z 14 tysięcy ro-
dzin w całej Polsce, którym 
zabrakło szczęścia. Nasze 
paczki dotarły do wolonta-
riuszy Szlachetnej Paczki 

podczas Weekendu Cudów, 
a następnie do rodzin.  

Wsparcie i pomoc płynąca 
od naszych uczniów, przed-
szkolaków, rodziców oraz 
współpracowników nie ma 
końca. Organizując różne 
akcje, zawsze możemy li-
czyć na ogromne zaangażo-
wanie. W okresie przed- 
świątecznym zorganizowa-
liśmy także zbiorkę ozdób 
świątecznych na kiermasz 
wspierający leczenie Lenki 
chorej na SMA. Wzięliśmy 
udział w akcji MEN "Razem 
na Święta", która miała na 
celu zachęcanie dzieci do 
niesienia bezinteresownej 
pomocy innym. W ramach 
tej akcji przedszkolaki wy-
konały „Łańcuch Przy-
jaźni”. Uczestniczyły także 

w akcji "Serce za Odwagę", 
która polegała na wykona-
niu świątecznych kartek dla 
kombatantów walczących  
o wolną Polskę oraz po-
wstańców warszawskich. 
Przedszkolaki wykonały 
również kartki ze świątecz-
nymi życzeniami dla Senio-
rów z Dziennego Domu 
Seniora w Olsztynku, a tak-
że upominki dla dzieci  
mieszkających w Domu dla 

Dzieci Zgoda w Olsztynku. 
Nie zapomnieliśmy również 
o zwierzętach i przekaza-
liśmy zebraną karmę i koce 
do Schroniska dla bezdo-
mnych psów „Podaj łapę”  
w Tatarach. 

Jesteśmy bardzo szczę-
śliwi, że nie musimy prze-
konywać naszych uczniów                            
i przedszkolaków do życzli-
wości. Biorąc udział w orga-
nizowanych akcjach, poka- 

zali, że potrafią wyciągnąć 
pomocną rękę i zawsze mo-
żemy na nich liczyć.  

Dziękujemy za każdą Wa-
szą najdrobniejszą pomoc. 
Mamy ogromną nadzieję, że 
nasze działania sprawiły 
wszystkim choć trochę ra-
dości i wywołały uśmiech 
na twarzach obdarowanych.  

 
�HANNA CIEŚLA 
AGNIESZKA WAŚK

NA SZCZĘŚCIE JESTEŚCIE 

DZIĘKUJEMY

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie

Z ŻYCIA SZKOŁY

fot. Hanna Cieśla 

Mimo panującej na świecie 
pandemii, szeregu obostrzeń 
i wszelkich zakazów, nie 
można było dopuścić, aby 
uczniowie zapomnieli o kul-
tywowanych od pokoleń 
zwyczajach świątecznych, 
by nie poczuli magii Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Uczniowie oddziałów 
przedszkolnych, którzy co-
dziennie przychodzili do 
szkoły, podczas zajęć dziel-
nie przygotowywali się do 
przybycia świętego Miko-
łaja. Samodzielnie wykony-
wali ozdoby świąteczne, 
ubrali choinkę, uczyli się 
polskich kolęd. Pozostali 

uczniowie, podczas zdal-
nych zajęć, wykonywali 
prace plastyczne i tech-

niczne związane ze świę-
tami. Poznali obrzędy i zwy-
czaje panujące dawniej na 

Warmii i Mazurach. Młodsi, 
podczas zajęć online, reda-
gowali  wspólny przepis ku-
linarny na pierniczki. Na-
stępnie, wraz ze swoją ro- 
dziną, piekli te ciasteczka  
w domu. Starsi samodzielnie 
tworzyli kartki świąteczne  
i redagowali treść życzeń. 
Prawie każde zawierały ży-
czenie zdrowia, lepszego 
jutra oraz szybkiego po-
wrotu do „normalności”. 

Szkoła wzięła udział w ak-
cji MEN „Razem na Świę-
ta”. Przedszkolaki oraz  
uczniowie wykonali kartki 
świąteczne oraz drobne upo-
minki, które w bezpieczny 
sposób zostały przekazane 
seniorom.  

Ten miły gest sprawił wiele 
radości obdarowanym. Był 
okazją do złożenia życzeń, 
a przede wszystkim do bu-

dowania więzi międzypoko-
leniowych.    

Ostatni dzień przed prze-
rwą świąteczną, to dzień ko-
lędowania w naszej szkole. 
Najmłodsze dzieci wspólnie 
zaprezentowały krótki pro-
gram o tematyce świątecz-
nej, zaśpiewały poznane ko-
lędy. Tego dnia przed- 
szkolaczki pożegnały swoją 
wychowawczynię, panią Ka-
tarzynę Rosa-Fieducik. Nie 
obyło się bez wzruszeń, 
wielu ciepłych słów, licz-
nych podziękowań za wie-
loletnią pracę. 

Cała wspólnota szkolna ży-
czy wszystkim czytelnikom 
ALBO zdrowego i pełnego 
nadziei na lepsze jutro No-
wego 2021 Roku! 

 
�MAŁGORZATA  

SZELUGOWSKA

Świąteczny czas
Szkoła Podstawowa im. Erwina Kruka w Elgnówku

wej. Oznacza to, że pla-
cówka należy do Krajowej 
Sieci Przedszkoli i Szkół 
promujących Zdrowie oraz 
Europejskiego Programu 
Szkoły dla Zdrowia w Eu-
ropie.  

Jest to ogromny zaszczyt  
i niezwykle istotne wyróż-
nienie w obliczu wyzwań 
współczesnej edukacji oraz 

obecnej sytuacji w kraju i na 
świecie. Dbanie o zdrowie 
to naczelna zasada, która jest 
niezmiernie ważna w proce-
sie kształtowania wzorców  
i zachowań, które przekazu-
jemy kolejnym pokoleniom. 
Nasza szkoła swoją bogatą 
historią i obecnym zaanga-
żowaniem wzorowo wpisuje 
się w założenia „Szkoły Pro-

mującej Zdrowie”. Cie-
szymy się z osiągniętego 
sukcesu i wyróżnienia na 
miarę całego kraju i mamy 
nadzieję, że wspólnymi si-
łami uczniów, rodziców, 
nauczycieli i wszystkich pra-
cowników utrzymamy ten 
wysoki poziom świadomo-
ści prozdrowotnej w pla-
cówce. 

Z wielką radością i satys-
fakcją pragniemy złożyć 
również podziękowania pani 
Annie Zdaniukiewicz, która 
jako Wojewódzki Koordy-
nator Szkół Promujących 
Zdrowie, z ogromną życzli-
wością i zaangażowaniem 
wspierała naszą placówkę  
w tym złożonym procesie. 
Dziękujemy za merytorycz-

ne wsparcie i otrzymaną po-
moc. Jest to wspólny sukces 
wszystkich zaangażowanych 
osób, całej naszej społecz-
ności i z pewnością jest rów-
nież doskonałym dowodem 
jakości kształcenia w naszej 
gminie.  

 
�EWA SIEMIANOWSKA  
MAŁGORZATA ZAPADKA
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26 listopada  
Ogłosiliśmy konkurs na  

e-kartkę Bożonarodzeniową. 
Polegał on na przesłaniu 
kartki wykonanej metodą 
tradycyjną i graficzną. Na-
grodzone prace można oglą-
dać na naszej stronie FB. 

Z przesłanych zgłoszeń 
wyłoniliśmy zwycięzców: 

Kategoria kartka trady-
cyjna: I miejsce - Magda 
Dudzik, II m. - Szymon 
Piotrowski, III m. - Karol 
Piotrowski; kat. 18+: I m. - 
p. Justyna Remiszewska,  
II m. - p. Maria Dudzik. 

Kategoria e-kartka: I m. 
- Wiktor Sokołowski, I m. - 
Filip Grzywiński, II m. - Da-
wid Dudek, III m. - Sebas-
tian Mroziński. 

 
5 grudnia 
Ekipa Domu Kultury  

w świątecznej odsłonie!  
Pracownicy pod bacznym 
okiem instruktora p. Kata-
rzyny Kropidłowskiej, na-
grali film „Dawna Wigilia” 
(na zdj.). Serdeczne po- 
dziękowania: za gościnność 
i możliwość nagrania filmu 
w tak klimatycznej scenerii  
p. Alinie Janeczek - Restau-
racja z Zielonym Piecem,  
profesjonalny make-up ak-
torów firmie Kasia Balicka 
Make-up oraz za pomoc 
techniczną i pracę na planie 
Gracjanowi Biskupskiemu. 
Zapraszamy do oglądania na 
naszej stronie FB i na you-
tube:  
https://www.youtube.com/w
atch?v=_vYc2KZsgyE&feat
ure=youtu.be 

 
9 grudnia 
Brawo dla zespołu MIAU! 

W Domu Kultury odbył się 

pierwszy minikoncert on-
line. Podopieczni p. Wies- 
ława Gąsiorowskiego  świet-
nie poradzili sobie z wystę-
pem dla wirtualnej publicz-
ności i tym samym przetarli 
szlaki innym formacjom,  
tj. Trio Gitarowe, BUDYŃ  
i zespół perkusyjny PA-
DACZKI p. Zbyszka Chrza-
nowskiego. Koncerty są do-
stępne na naszej stronie FB. 
Zapraszamy do oglądania. 

 
12 grudnia 
Inaczej być nie mogło! Na-

sze dwie grupy taneczne, 
wraz z instruktorem p. Pat-
rycją Szustkiewicz, wzięły 
udział w turnieju online IX 
GRAND PRIX POLSKI 
„KOTWICE” 2020 i oczy-
wiście mamy podium: 
II miejsce STREETFLOW 
Dance Crew w kategorii 
street dance 12-15 lat  
II miejsce SQUAD +VAT 
w kategorii street dance 30+ 
  

Gratulujemy serdecznie  
i życzymy dalszych sukce-
sów!   

13 grudnia 
Rozpoczęły się nagrania 

opowieści świątecznych na-
szej grupy teatralnej. Filmy 
przedstawione w formie lis-
tów niespodzianek, zachę-
cają do celebrowania Świąt 
są nadal dostępne na naszej 
stronie FB. 

 
16 grudnia 
Miejski Dom Kultury 

zmienił się w  filmową  
chatę Świętego Mikołaja.  
W ten niezwykły, świą-
teczny czas powstała  „pas-
torałka”  (słowa i muzyka – 
Katarzyna Kropidłowska, 
produkcja muzyczna – Ma-
rek Yan Kisieliński) w wy-
konaniu ekipy domu kultury 
dla wszystkich, którzy nie 
mogą do nas przychodzić, 
dla tych którzy „chcieliby,  
a nie mogą” korzystać z kul-
turalnych dobrodziejstw.   

 
10  stycznia  
Zostały rozstrzygnięte dwa 

zimowe konkursy. Miłoś-
nicy spędzania czasu wol-
nego na śniegu brali udział 

w zabawie pt. ”Ulepimy dziś 
bałwana”. Z przesłanych do 
nas zdjęć wirtualna pub- 
liczność wybrała najciekaw-
sze foto z bałwanem w tle  
(I miejsce  zajęła p. Sylwia 
Draszek).  Zaś wszyscy ci, 
którzy kochają kino uczest-
niczyli w konkursie na ulu-
bionego bohatera i tytuł 
filmu, którego akcja dzieje 
się zimą (I miejsce zajęła  
p. Żaneta Salutzka). 

 
A CO W KINIE?! 
Czas na podsumowanie 

roku 2020! 
Mimo okresowego zam-

knięcia naszego kina z po-
wodu COVID-19 wyniki 
były bardzo dobre. Na 206 
seansach nasze kino odwie-
dziło 3003 widzów. Dzięki 
dobrej współpracy ze szko-
łami, głównie Szkołą Pod-
stawową nr 2, odbyło się 27 
seansów szkolnych i 7 sean-
sów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.  

Tuż po pierwszym zam-
knięciu zostały wyremonto-
wane fotele i wymieniliśmy 

nagłośnienie na Dolby 7.1. 
W wakacje mieliśmy remont 
holu i naprawę części pod-
łogi na widowni.  

Z niecierpliwością cze-
kamy na ponowne otwarcie. 
Do tego czasu uruchomimy 
oświetlenie awaryjne sali. 

 
MAMY NOWE  
KONKURSY! 
Dla miłośników mocnego 

grania - konkurs perkusyjny 
„DOBRA NUTA NA BĘB-
NACH”. 

Zgłoszenia można dostar-
czać do 9 lutego. Szczegó-
łowych informacji udziela 
instruktor Zbigniew Chrza-
nowski. Czekamy na zgło-
szenia! 

Rodzinny konkurs teat-
ralny „NIEzły” Dramat  
w Domu.  Wystarczy  zapo-
znać się z prostym regula-
minem, nagrać krótki film 
do podanego tekstu i wsta-
wić nagranie pod plakatem 
na naszej stronie FB. Li-
czymy na waszą kreatyw-
ność! To będzie świetna za-
bawa dla całej rodziny! 
Regulamin i szczegółowe 
informacje na stronie 
www.olsztynek.naszdom-
kultury.pl  

 
WKRÓTCE: 
LIMERYK „z zimą w tle” 

– to kolejna propozycja kon-
kursowa dla każdego, kto 
lubi żartobliwą poezję z gro-
teskowym dowcipem. Za-
tem zabieramy się do pracy 
i układamy pięciowersowe 
wiersze. Więcej informacji  
i regulamin nas stronie 
www.olsztynek.naszdom-
kultury.pl  

 
 �MDK OLSZTYNEK

KRONIKA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

reklama

fot. MDK Olsztynek



PULPETY W SOSIE 
POMIDOROWYM 
Składniki: 

• ½ kg mięsa mielonego 
(wołowo-wieprzowe lub  
z indyka) 

• 2 puszki całych  
pomidorów  

• 4 ząbki czosnku 
• 1 jajko 
• 1 cebula 
• pietruszka 
• świeża bazylia 
• parmezan do posypania 
• oliwa 
• sól, pieprz 

 
Na rozgrzaną oliwę wrzu-
camy drobno posiekaną ce-
bulę i 2 ząbki czosnku 
przeciśniętego przez praskę. 
Gdy cebula się zeszkli doda-
jemy pomidory z puszki, 
drobno posiekaną bazylię. 
Doprawiamy solą i piep-
rzem. Gotujemy na wolnym 
ogniu około 20 minut, aż sos 
zgęstnieje. W tym czasie 
przygotowujemy pulpety. 
Do miski przekładamy 
mięso, wbijamy całe jajko, 
dodajemy posiekaną piet-
ruszkę, 2 ząbki czosnku 
przeciśnięte przez praskę. 
Dolewamy odrobinę wody 
(2 łyżki stołowe) i dopra-
wiamy solą i pieprzem.  
Z tak przygotowanego mię-
sa formujemy małe pulpety. 
Gdy mięsne kulki będą go-
towe, podsmażamy je na pa-
telni na rozgrzanej oliwie  
z każdej strony po minucie. 
Gdy mięso się przyrumieni, 
dodajemy je do sosu pomi-
dorowego i całość gotujemy 
przez kolejne 10-15 minut. 
Podajemy posypane parme-
zanem i pietruszką z ulubio-
nymi dodatkami – ziemnia- 
kami, ryżem, kaszą lub jako 
sos do makaronów. 
 
Ciasto francuskie daje 
mnóstwo możliwości na 
szybkie i smaczne dania do-
pasowane do naszych sma-

ków. Sami możemy zdecy-
dować, co do niego włożyć. 
Ja proponuję trzy sposoby: 
dwa wytrawne i jeden na 
słodko.  
 
ŚLIMAKI  
FRANCUSKIE 
Składniki: 

• 1 opakowanie ciasta  
francuskiego 

• 6-7 plastrów szynki  
konserwowej 

• 6-7 plastrów sera żółtego 
• 5 łyżek keczupu 
• 1 ząbek czosnku 
• ½ łyżeczki przyprawy  

do pizzy 
• sól, pieprz 

 
W miseczce wymieszać ze 
sobą ketchup z przyprawą 
do pizzy i drobno posieka-
nym czosnkiem. Doprawić 
do smaku pieprzem oraz 
szczyptą soli.  
Gotowym sosem posmaro-
wać ciasto francuskie, po-
zostawiając około 1 cm 
wolnych brzegów. Na to 
wyłożyć plastry żółtego sera 
oraz szynki. Ciasto francu-
skie zwinąć ciasno w rulon 
od strony dłuższego boku  
i pokroić i na porcje o gru-
bości 2 cm. Kłaść na wyło-
żoną papierem do pieczenia 
blachę w odstępach około  
2 cm. Ślimaczki wstawić do 
nagrzanego do 200ºC pie-
karnika i piec około 20 
minut do zarumienienia.  
Podawać gorące. Można po-
lać ketchupem. 
 
KOSZYCZKI  
Z PASTĄ JAJECZNĄ 
Składniki: 
- opakowanie ciasta francu-
skiego 
Na pastę jajeczną: 

• 4 łyżki majonezu 
• 6 ugotowanych  

na twardo jajek 
• pęczek drobnego  

szczypiorku 
• sól, pieprz 

Dodatkowo: 
• wędzony łosoś 
• świeży koperek lub  

szczypiorek 
• szklanka 
• kieliszek 

 
Z ciasta francuskiego wyci-
namy przy pomocy szklanki 
kółka. W połowie kółek wy-
cinamy środki przy pomocy 
kieliszka. Pełne kółka sma-
rujemy roztrzepanym jaj-
kiem. Następnie nakładamy 
na nie kółka z wyciętym 
środkiem i je również sma-
rujemy roztrzepanym jaj-
kiem. Pieczemy 10 minut  
w 175 ºC.  
Ugotowane na twardo jaja 
ścieramy na tarce o grubych 
oczkach. Mieszamy z majo-
nezem oraz drobno pokrojo-
nym szczypiorkiem. Dopra- 
wiamy solą i pieprzem. 
 
Do upieczonych koszycz-
ków z ciasta francuskiego 
nakładamy po czubatej 
łyżce pasty jajecznej. Na 
wierzch układamy wędzo-
nego łososia i dekorujemy 
całość świeżym koperkiem 
lub szczypiorkiem. 
 
CIASTECZKA  
FRANCUSKIE  
Z JABŁUSZKIEM  
I CYNAMONEM  
Składniki: 

• ciasto francuskie gotowe 
• jabłka 3 szt. (kwaśne,  

np. reneta) 
• cukier waniliowy 
• 1 łyżeczka cynamonu 
• 2 łyżki cukru 
• 2 żółtka 

 
Ciasto kroimy na kwadraty. 
Jabłka obieramy i drobno 
kroimy, zasypujemy cu-
krem, cukrem waniliowym  
i cynamonem. Wykładamy 
jabłuszka na ciasto, każdy 
kwadrat zamykamy w for-
mie trójkąta lub prostokąta, 
dociskając widelcem brzegi 

ciasta.  Smarujemy żółtkiem 
i posypujemy cukrem z od-
robiną cynamonu. Pieczemy 
na złoty kolor. Zamiast 
jabłka można włożyć dżem 
lub marmoladę. 
 
LASAGNE 
Składniki: 

• 1 opakowanie makaronu  
do lasagne 

• 150 g mielonej wołowiny  
lub wieprzowiny (można 
wykorzystać mieszane  
mięso) 

• 5 pomidorków  
koktajlowych 

• 1 czerwona cebula 
• 300 g boczniaków,  

pieczarek lub grzybów  
leśnych 

• 150 g żółtego sera 
• 3 jaja 
• 200 ml śmietany 18%  

kwaśnej 
• olej rzepakowy 
• 2 ząbki czosnku 
• rozmaryn (świeży lub  

suszony) 
• ½ pęczka naci pietruszki 
• ok.1/2 szkl. wody 
• sól, pieprz 

 
Przygotowujemy makaron 
oraz naczynie żaroodporne 
posmarowane oliwą. Na pa-
telnię wlewamy olej, doda-
jemy posiekany czosnek, 
cebulę, rozmaryn, wołowinę 
i smażymy 5 minut. Zdej-
mujemy z ognia. Pod-
lewamy śmietaną wymie- 
szaną z jajkiem, posiekaną 
nacią pietruszki i wodą. Ca-
łość doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem. Na dnie 
brytfanki układamy pierw-
szą warstwę makaronu, 
potem warstwę z grzybów,  
a następnie zalewamy je 
sosem z patelni. Układamy 
kilka takich warstw. Ostat-
nią smarujemy na wierzchu 
sosem. Na koniec posypu-
jemy startym serem i de- 
korujemy połówkami pomi-
dorków koktajlowych. Pie-

czemy przez ok. 35 minut  
w temperaturze 180ºC (bez 
termoobiegu). 
 
 
ZAPIEKANKA  
MAKARONOWA  
Z KURCZAKIEM  
I BROKUŁEM 
Składniki: 

• 500 g piersi z kurczaka 
• 1 brokuł 
• 250 g makaronu 
• 2 duże cebule 
• 330 ml śmietany 30% 
• 200 g serka topionego  

naturalnego 
• sól, pieprz, przyprawa  

do kurczaka, bazylia,  
zioła prowansalskie 

 
Brokuł ugotować al dente  
w osolonej wodzie. Maka-
ron ugotować według prze-
pisu na opakowaniu z do- 
datkiem soli. Cebulę po-
kroić w kostkę i podsmażyć 
ze szczyptą soli i pieprzu. 
Na patelni, na której był 
smażony kurczak, rozpuścić 
serki topione, a następnie 
dodać śmietanę, przyprawić 
bazylią i ziołami prowansal-
skimi. Przygotowane skład-
niki (oprócz makaronu) 
wymieszać. Wszystko wy-
kładamy warstwami: maka-
ron, brokuł, kurczak, cebula 
i powtórzyć. Na koniec ca-
łość zalać sosem z serków  
i piec w temperaturze 180ºC 
około 20 minut. 
 
Do lasagne i pulpetów oraz 
innych dań proponuję poda-
wać surówki i sałatki. To 
one dopełniają danie two-
rząc piękną i kolorową po-
trawę. Czasem wystarczy 
listek sałaty z pomidorkiem 
i cebulką.  

  
Życzę smacznego 

Pozdrawiam serdecznie 
�EWA WARAKSA

Kulinarny kącik  Ewy

EWA WARAKSA

Mamy Karnawał. Z pewnością inny niż poprzednie. Spokojniejszy, cichszy, mniej radosny. Trzeba 
mieć nadzieję, że następny będzie otwarty dla nas wszystkich, pełen radości i bez żadnych ograniczeń. 
Jednak nasze kuchnie pozostają. Tam można, a wręcz trzeba poszaleć w poszukiwaniu nowych 
pomysłów i smaków dla naszych bliskich. Z przepisami jest tak, że albo zostają z nami na zawsze albo 
jest to jedynie jednorazowa smakowa przygoda. W tym numerze ALBO proponuję Państwu proste  
i szybkie przepisy dla każdego. Zacznę od pysznych pulpetów w sosie pomidorowym.  
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Poziomo: 
1) dziecinne przesądy, 5) rzeczywistość w handlu, 
9) do prania w domu, 10) ochrona z Libii,  
11) podwyższa poziom kolei, 12) moda na treny, 
13) zachowują gorącą krew, 14) forma lotu,  
15) zamknięta klasa, 16) pierwiastek z doliny,  
18) służy do mielenia, 19) ma swojego 
człowieka, 21) działanie we frakcji, 23) stan 
medialny, 24) dystans oliwy, 25) przyzwyczajenie 
do wejścia, 26) mebel z Mławy, 27) pigułka 
internauty 
Pionowo: 
1) zero pod ochroną, 2) koniec panowania,  
3) marny ser, 4) bez jajka, 6) wybrana z jelit,  
7) poglądy nieuka, 8) pożegnanie na dachu,  
16) piękniś?, 17) euforia zapaśnika,  
19) bywa w izbie, 20) zatrudnia bramkarza,  
22) poplątany arkan

1

Krzyżówka nr 253

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach po-
cztowych do 15 marca 2021 r. na adres redakcji. 
Spośród prawidłowych rozwiązań wylosu- 
jemy nagrodę - kartę podarunkową o wartości 
100 zł do wykorzystania w drogeriach Ros-
smann. Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki 
nr 252 było hasło: Kto pod kim dołki kopie, ten 
sam w nie wpada, nagrodę (kartę podarunkową) 
wylosowała Iwona Mróz z Olsztynka. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20,  
utworzą rozwiązanie:

REKLAMA

reklama

zgłoszenia  
w biurze redakcji: 
tel. 89 519 27 12, 
albo@olsztynek.pl

Zamieść ogłoszenie,  
reklamę w biuletynie  

ALBO

18

19

20

8

NAGRODA
Karta podarunkowa 
o wartości 100 zł 
do wykorzystania w drogeriach Rossmann
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Podsumowanie  
2020 roku  
Jak wyglądał rok 2020 w Biblio-

tece?  Pierwsze miesiące zupełnie 
inaczej niż w pandemii. Odbyła się 
impreza w ramach 28 Finału  
WOŚP, dwutygodniowe zajęcia dla 
dzieci podczas ferii, spotkanie z po-
dróżnikiem Zbyszkiem Pawlakiem, 
prowadziliśmy stałe zajęcia pla-
styczne dla dzieci, spotkania Klubu 
Malucha, Dyskusyjnych Klubów 

Książki, w pełni funkcjonowała wy-
pożyczalnia i czytelnia. W marcu 
wszystko się zmieniło. Zawieszone 
zostały zajęcia i warsztaty, odwo-
łane spotkania autorskie i imprezy. 
Były okresy, w których byliśmy cał-
kowicie zamknięci dla czytelników 
i użytkowników. Jednak większą 
część roku mogliśmy prowadzić 
działalność biblioteczną, oczywiście 
z licznymi ograniczeniami.  

W zeszłym roku kupiliśmy 1000 
książek, 4 audiobooki i 120 kodów 
do Legimi. Wprowadziliśmy też do 
księgozbioru 66 książek pochodzą-
cych z darów. Z wypożyczeń sko-
rzystało 978 czytelników, a z innych 
usług bibliotecznych 1 097 użyt-
kowników. W sumie odnotowaliśmy 
10 037 odwiedzin i 19 983 wypoży-
czonych książek (w tym 5 324 w od-
dziale dla dzieci). Użytkownicy, 
którym udostępniliśmy kody Legimi 
wypożyczyli w aplikacji 1 342 po-
zycje czytelnicze.  

 Pod koniec stycznia wyróżniliśmy 
najlepszych czytelników 2020 roku. 
Wśród dorosłych najwięcej książek 
wypożyczyli - Pan Jerzy Felis (155), 
Pani Ewa Reszka (119) oraz Pani 
Anna Boluk (107). Natomiast w od-
dziale dla dzieci po raz kolejny naj-
lepsi okazali się - Pola Maria Ba- 
durek (120) i Tomasz Sadkowski 
(108). Wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, nagrody w postaci 
książek oraz drobne upominki pro-
mujące naszą gminę ufundowane 
przez Burmistrza Olsztynka. Gratu-
lujemy i życzymy jak najdłuższej 
przygody z literaturą. 

29 Finał WOŚP  
 
Po raz kolejny włączyliśmy się  

w akcję WOŚP. W tym roku zrobi-
liśmy to bez imprezy. Pozyskaliśmy 
puszkę stacjonarną od najbliższego 
zarejestrowanego Sztabu WOŚP, 
czyli Sztabu nr 960 działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Stawigudzie. Przez osiem dni 
puszka była dostępna przy ladzie 
bibliotecznej w wypożyczalni dla 
dorosłych, a w holu zorganizowa-
liśmy orkiestrowy kiermasz książek. 
Nasz wynik to 971,90 zł !  

Dziękujemy wszystkim za wspar-
cie akcji oraz Sztabowi w Stawigu-
dzie za współpracę. Przypominamy, 
że w tym roku zbieraliśmy dla od-
działów dziecięcej laryngologii, oto-
laryngologii i diagnostyki głowy. 
 
Wkrótce   

• Nasza Biblioteka bierze udział  
w projekcie „Sieć na kulturę  
w podregionie olsztyńskim”. W ra-
mach projektu przeprowadzone zo-
staną bezpłatne zajęcia z tematu 

projektowanie graficzne. 15 dwu-
godzinnych spotkań na platformie 
Teams przeprowadzą w dwóch gru-
pach (łącznie 12 dzieci w wieku 10-
14 lat) nasi bibliotekarze. Pierwsze 
zajęcia już w lutym. 
• Nasza obecna strona internetowa 
pod względem funkcjonalności  
i wyglądu pozostawia wiele do ży-
czenia. Jesteśmy na etapie planowa-
nia nowej witryny, która będzie 
bardziej przyjazna użytkownikom, 
również tym niepełnosprawnym. 
• Od zeszłego roku jesteśmy wy-
dawcą ALBO. Informacje o planach 
związanych z gazetą na str. 2. 
• Z myślą o osobach starszych i nie-
pełnosprawnych postanowiliśmy 
wprowadzić książkę na telefon. Za-
mówienia będą dostarczane na tere-
nie miasta raz w tygodniu. Więcej 
szczegółów wkrótce w bibliotece  
i w mediach społecznościowych.  
• Od lutego wypożyczalnia dla do-
rosłych czynna będzie również  
w soboty. Pozostałe godziny otwar-
cia, przerwy i ograniczenia na razie 
bez zmian.  

�PAWEŁ ROGOWSKI

Nie tylko lektura
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

Podopieczni trenera Mi-
chała Kraszewskiego na 
dobre rozpoczęli przygoto-
wania do wiosennej rundy 
rewanżowej. Nasi IV-to li-
gowcy trenują w halach 
sportowych olsztyneckich 
szkół oraz na orlikach. Do 
zajęć przystąpił niemalże 
cały skład, który występo-
wał jesienią w rozgrywkach. 
Na razie treningów nie 
wznowili  Bartek Dobroński 
i Kacper Golks. W drużynie 

testowani są trzej nowi za-
wodnicy.  
Piłkarze Olimpii rozegrali  
w tym roku już 2 mecze spa-
ringowe. W pierwszym (21 
stycznia) „Żółto-niebiescy” 
ulegli  Mrągowii Mrągowo 
na ich terenie 1:4 (1:2). Gola 
dla naszej drużyny zdobył 
Sylwester Pechta. W drugim 
(30 stycznia) również lep- 
si okazali się przeciwnicy  
i przegraliśmy na wyjeździe 
1:2 z DKS Dobre Miasto. 
Bramkę dla Olimpii strzelił 
Kacper Szumacher. 
Przed rozpoczęciem rundy 

wiosennej rozegramy jesz-
cze mecze kontrolne z Mła-
wianką Mława (6 lutego, 
Mława), Płomieniem Turz-
nica (13 lutego, Ostróda), 
Nakami U18 (16 lutego, 
Olsztyn Dajtki), Czarnymi 
Rudzienice (20 lub 21 lu-
tego, Iława), Polonią Pasłęk 
(27 lub 28 lutego, Ostróda), 
Pisą Barczewo (6 lub 7 
marca, Ostróda lub Olszty-
nek). Daty i godziny mogą 
ulec zmianie, prosimy więc 
o śledzenie naszego profilu 
na Facebooku. 

�G.R. 
 

Pierwsze turnieje 
grup młodzieżowych  
22 stycznia r. drużyna orlika 
młodszego (rocznik 2011) 
wzmocniona Stasiem Ilini-
czem i Maciejem Klucewi-

czem wygrała turniej w Mo-
rągu. Antoni Bliszczak zos-
tał najlepszym bramkarzem 
turnieju, a Maciej Kluce-
wicz królem strzelców. 
W finale pokonaliśmy AP 
Ostróda 2:0 po bram- 
kach Adasia Kowalskiego  

i „Pchełki” Borysa Szulca. 
Skład drużyny: Antoni 
Bliszczak, Borys Szulc, 
Szymon Draszek, Patryk 
Majchrzak, Adam Kowal-
ski, Maciej Klucewicz, Staś 
Ilinicz. 

w Olimpii? 
Co słychać  

Wśród najlepszych czytelników 
2020 roku znalazła się Pani Anna 
Boluk / fot. MBP Olsztynek

Podczas 29 Finału WOŚP zbieraliśmy do puszki stacjonarnej

Drużyna seniorów  
rozpoczęła okres 
przygotowawczy
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