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ALBO
    Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki
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Kolejny raz naszą okładkę zdobi zdjęcie, które dostarczył nam zaprzyjaźniony Dron Olsztynek 
Bartosz Zembrzuski. Tym razem uchwycił jedno z wielu urokliwych miejsc w naszej Gminie.  
Wieś Kurki położona jest na Pojezierzu Olsztyńskim, w odległości 18 km na południowy wschód 
od Olsztynka, nad rzeką Łyną. Miejscowość otoczona jest przez jeziora: Kiernoz Wielki  
(na zdjęciu), Sarąg Mały, Sarąg Wielki oraz Święte. Przebiega przez nią zielony szlak pieszy  
o długości 49,9 km, zielony szlak rowerowy o długości 30,3 km oraz szlaki kajakowe rzeką  
Łyną i rzeką Marózką.

Uroki Gminy Olsztynek
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Oddaję w Państwa ręce 
kolejny numer biuletynu 
ALBO. Wydawałoby się, 
że wakacyjne wydanie 
nie bedzie tak obszerne 
jak ostatnie. Okazało się 
jednak, że materiału jest 
naprawdę dużo i w tym 
numerze pomijamy ser-
wis turysty, który ukazał 
się już w czerwcowej ga-
zecie. Na ilość nadsyła-
nych tekstów ma wpływ  
dwumiesięczny cykl wy-
dawniczy, przy którym na 
razie pozostajemy.  

W numerze znajdziecie 
Państwo teksty o wyda-
rzeniach, które się odbyły 
w ostatnim czasie w na-
szej gminie oraz o tych 
planowanych w niedale-
kiej przyszłości. Jak zwy-
kle nie zabrakło wspo- 
mnień i historii.  

Zapraszam również na 
nową stronę interneto- 
wą Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynku 
(www.bibliotekaolszty-
nek.pl). W zakładce AL-
BO będziemy systematy- 
cznie dodawać aktualne 
wydania biuletynu oraz 
sukcesywnie uzupełniać 
egzemplarze archiwalne 
cofając się do początków 
ALBO czyli do 1992 
roku!  

Przyjemnej lektury! 
  

Alina Wołodkiewicz 
redaktor naczelny
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Wydawca i redakcja: 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Olsztynku, tel. 89 519 27 12, 
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek,  
e:mail: albo@olsztynek.pl 
Nakład: 500 egz. 
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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) 

 Drodzy 
czytelnicy 

Szczepienia, które są  
organizowane w całym 
kraju w mobilnych pun-
ktach szczepień po-
wszechnych, cieszą się 
ogromnym zainteresowa-
niem wśród społeczeń-
stwa. Przede wszystkim 
zachęca fakt, iż zaszcze-
pionym można zostać „od 
ręki” oraz to, że szcze-
pionkę dostaje się jedno-
razowo.  

 
W dniach 23-25.06 w po-

szczególnych sołectwach 
Gminy Olsztynek przepro-
wadzone zostały szczepie-
nia przeciw COVID-19. 
Akcję zorganizował Bur-
mistrz Olsztynka Mirosław 
Stegienko we współpracy  
z Dyrektor Gminnego Cen-
trum Zdrowia Zespołu Pub-
licznych Zakładów Opie- 
ki Zdrowotnej w Olsztyn- 
ku Dorotą Gruszczyńską. 
Szczepienie nie wymagało 
wcześniejszej rejestracji, 
dostępne było dla wszyst-
kich zainteresowanych 
mieszkańców wsi z aktyw-

nym e-skierowaniem. Mo-
żna było nie tylko przyjść  
i zostać zaszczepionym, ale 
również zasięgnąć informa-
cji czy znaleźć odpowiedź 
na nurtujące pytania na te-
mat Narodowego Programu 
Szczepień.  

Pacjenci przyjęli jedno-
dawkowy preparat firmy 
Johnson & Johnson. Łącz-
nie, w ramach 3-dniowej 
akcji, zaszczepionych zos-
tało 156 chętnych osób (od-
powiednio w kolejnych 
dniach 46, 57 i 53).  

Na przełomie sierpnia  
i września planowane jest 
powtórzenie akcji mo- 
bilnego (objazdowego) 
szczepienia mieszkańców 
w gminie Olsztynek.  
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Akcja szczepień na wsi

Do 30 września można 
składać w Urzędzie Miej-
skim w Olsztynku wnioski 
o udzielenie dotacji na  
budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

 
Zasady udzielenia dotacji 

określa regulamin przyję- 
ty przez Radę Miejską  
w Olsztynku. Celem pro-
gramu jest poprawa stanu 
środowiska naturalnego po-
przez budowę urządzeń za-
pewniających oczyszczanie 
ścieków w stopniu umożli-

wiającym odprowadzenie 
ich do gleby lub wody. 
Wszystko oczywiście zgod-
nie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

Wysokość udzielanej do-
tacji wynosi 50 % kosztów 
zakupu i montażu przydo-
mowej oczyszczalni ście-
ków, udokumentowanych 
na podstawie faktur, lecz 
nie więcej niż 5 000 zł dla 
budynków jednorodzinnych 
i 12 000 zł dla budynków 
wielorodzinnych, dwóch 
lub więcej budynków jed-

norodzinnych zlokalizowa-
nych na jednej działce. Jed-
nym z głównych warunków 
otrzymania dofinansowania 
jest brak istniejącej, projek-
towanej lub planowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie, na którym pla-
nowana jest budowa przy-
domowej oczyszczalni ście-
ków. 

Dotacja przyznawana jest 
na pisemny wniosek (wzór 
wniosku jest załącznikiem 
do uchwały) wraz z od- 
powiednimi załącznikami.  

O kolejności udzielania  
dofinansowania decyduje 
data wpływu do Urzędu. 
Dokumenty niezbędne do 
złożenia wniosku są za-
mieszczone na stronie: 
https://prawomiejscowe.pl/
UrzadMiejskiwOlsztynku/ 

W 2020 roku Urząd pod-
pisał 11 umów na zwrot 
kosztów budowy przydo-
mowych oczyszczalni ście-
ków.  

 
�ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

DOTACJE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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Gmina Olsztynek przy-
stąpiła do sporządzenia 
Strategii Rozwoju Gminy, 
na lata 2022-2030. Jest to 
jeden z kluczowych doku-
mentów dotyczących funk-
cjonowania gminy, który 
systematyzuje wizję roz-
woju, czyli jej docelowy 
stan po osiągnięciu założo-
nych celów, oraz jej misję, 
czyli sposób dojścia do celu. 

 
ANKIETY 
Niezmiernie ważne jest, 

aby dokument nie był jedynie 
przedstawieniem suchych 
faktów, lecz by zawierał 
wnioski wyciągnięte z prze-
prowadzonych analiz w po-
szczególnych obszarach.  
W związku z tym zachęcamy 
do wyrażenia opinii poprzez 
wypełnienie krótkiej ankiety 

dotyczącej dotychczasowego 
rozwoju gminy. Dostępna 
jest w formie elektronicznej 
pod linkiem https://ankieta-
plus.pl/s/35026DZR oraz  
w wersji papierowej, dostęp-
nej w Urzędzie Miejskim  
w Olsztynku (wyłożona na 
stojaku w przedsionku Urzę-
du) do dnia 13 sierpnia 
2021 r. Najważniejsze ob-
szary badane w diagnozie, 
to sytuacja społeczna, gos-
podarcza i przestrzenna. Cha-
rakterystyka tych wszystkich 
sfer zawarta jest w katego-
riach, m.in.: edukacja, kul-
tura, infrastruktura publiczna, 
potencjał turystyczny, kwestie 
estetyczne, jakość środowiska 
naturalnego, transport pub-
liczny, system ochrony zdro-
wia, bezpieczeństwo i przed-
siębiorczość.  

Punktem wyjścia do spo-
rządzenia strategii rozwoju 
gminy zawsze musi być diag-
noza obszaru, dla którego 
określamy plan działań na 
kolejne lata, dlatego tak waż-
ne dla nas jest poznanie Pań-
stwa opinii na temat czynni-
ków mających znaczenie dla 
rozwoju Olsztynka. 

 
WNIOSKI 
Zachęcamy również do 

składania wniosków do spo-
rządzanej Strategii.  Harmo-
nogram prac reguluje 
„Uchwała Nr XXX-285/2021 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
z dnia 24 czerwca 2021 r.  
w sprawie określenia szcze-
gółowego trybu i harmono-
gramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy 
Olsztynek na lata 2022-

2030”. Zainteresowani mogą 
zapoznać się z niezbędną do-
kumentacją oraz składać 
wnioski do opracowywanych 
dokumentów w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Olsz-
tynku, ul. Ratusz 1, 11-015 
Olsztynek w terminie do dnia 
31 sierpnia 2021 r. Wniosek 
powinien zawierać: imię  
i nazwisko i adres wniosko-
dawcy oraz przedmiot wnios-
ku. Planowane uchwalenie 
Strategii Rozwoju Gminy 
przewidywane jest na drugi 
kwartał 2022 r.  

 
Wszelkie Informacje o spo-

sobie i terminie składania 
wniosków dostępne są na 
stronie internetowej https:// 
planowanie.olsztynek.pl  
w zakładce STRATEGIA 
ROZWOJU GMINY.  

KONSULTACJE  
W ramach konsultacji spo-
łecznych przygotowywanego 
dokumentu zapraszamy rów-
nież na spotkanie w dniu 
11.08.2021 r. o godz. 16.00 
w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Olsztynku, któ-
rego celem będzie zebranie 
wniosków do strategii. Spot-
kanie odbędzie się z zacho-
waniem obowiązujących wy-
mogów sanitarnych. 

Skonkretyzowanie wizji 
przyszłości i uporządkowanie 
własnych działań jest bardzo 
ważnym elementem działań 
i postępowań poprawiających 
jej byt. Strategia rozwoju na 
lata 2022-2030, to perspek-
tywiczny plan, który określa 
strategiczne cele rozwoju,  
a także wytwarza poczucie 
współodpowiedzialności za 
stopień wykorzystania szans 
rozwojowych dla Gminy 
Olsztynek. 

�UM OLSZTYNEK

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030

24 czerwca 2021 r. odbyła 
się XXX sesja Rady Miej-
skiej w Olsztynku. Podczas 
sesji Rada Miejska 13 gło-
sami „za” podjęła uchwałę 
o udzieleniu Mirosławowi 
Stegienko Burmistrzowi 
Olsztynka wotum zaufania. 

Pomyślne dla Burmistrza 
głosowanie nad wotum za-
ufania, poprzedziła dyskusja 
nad Raportem o stanie Gmi-
ny za 2020 rok. 

Następnie, po przedstawie-
niu sprawozdania i wysłu-
chaniu opinii Komisji Re-

wizyjnej Rady Miejskiej  
w Olsztynku, radni udzielili 
absolutorium Burmistrzowi 
Olsztynka. Z trzynastu obec-
nych rajców, którzy uczest-
niczyli w posiedzeniu,  
12 było za. Wcześniej wy-
konanie budżetu za 2020 rok 

pozytywnie zaopiniowała 
Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Olsztynku oraz 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Olsztynie.  

 
Jak podkreślił Burmistrz 

Mirosław Stegienko absolu-

torium to nie tylko ukoro-
nowanie jego pracy, ale rów-
nież sukces radnych, pra-
cowników urzędu i wszyst-
kich gminnych jednostek  
organizacyjnych. 
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Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza 

Na skutek wygaśnięcia 
mandatu radnego Michała 
Grzeszczaka, Komisarz Wy-
borczy w Olsztynie zarządził 
wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
w okręgu wyborczym nr 1. 
Z powodu panującej pan-
demii termin wyborów był 
wielokrotnie przekładany. 
Ostatecznie wybory uzupeł-
niające odbyły się 13 czerwca 
2021 r. 

O mandat radnego ubiegało 
się dwóch kandydatów: Ma-
riusz Malik i Jan Zegadło. 

W głosowaniu wzięli udział  
wyborcy do tego uprawnieni, 
tj. mieszkańcy okręgu wy-
borczego nr 1 ulic: Agresto-
wa, Brzozowa, Dębowa, Gło-
gowa, Grabowa, Jagodowa, 
Leszczynowa, Leśna, Leś-

ników, Malinowa, Morelowa, 
Mrongowiusza od numeru 
35 wszystkie nieparzyste do 

granic miasta, Owocowa, Po-
rzeczkowa, Sosnowa, Wiś-
niowa, Wrzosowa.   

Wyniki wyborów uzupełnia-
jących przedstawiają się na-
stępująco: 

• Mariusz Malik zdobył 107 
głosów (69,5%). 

• Jan Zegadło zdobył 47 
głosów (30,5%). 

Frekwencja podczas wybo-
rów wyniosła 26,8%. 
 

W wyniku przeprowadzo-
nego głosowania nowym 
Radnym został Mariusz Ma-
lik, który złożył uroczyste 
ślubowanie 24 czerwca 2021 
roku, podczas XXX sesji 
Rady Miejskiej w Olsztynku 
VIII kadencji 2018-2022.  

 
Panu Mariuszowi serdecz-

nie gratulujemy i życzymy  
sukcesów w sprawowaniu 
tej zaszczytnej i odpowie-
dzialnej funkcji publicznej. 

 
�UM OLSZTYNEK

Wybory uzupełniające do rady miejskiej
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28 czerwca w Urzędzie 
Miejskim w Olsztynku pod-
pisana została umowa  
z Przedsiębiorstwem Pro-
dukcyjno-Usługowym KA-
ROS z Bartoszyc. Wykonaw-
ca został wyłoniony w drodze 
postępowania przetargowego 
na „budowę pływającego po-
mostu rekreacyjno-kąpielo-
wego na jeziorze Jemiołowo 
w Olsztynku”.  

 
Zadanie obejmuje dostawę  

i montaż wyżej wymienionego 

pomostu wydzielającego strefę 
kąpieliska dla dzieci, wodny 
plac zabaw i kąpielisko dla 
pływających.  

Pomost składać ma się  
z trzech pokładów (traktów) 
wychodzących z brzegu w kie-
runku jeziora, które łączą się 
ze sobą na jeziorze pokładem 
(traktem bocznym) usytuowa-
nym równolegle do brzegu. 
Jego łączna powierzchnia (bez 
trapów) będzie wynosić  303,20 
m2. Pomost wyposażony będzie 
w 10 drabinek kąpielowych, 

16 knag cumowniczych,  
6 kompletów zestawów ratun-
kowych, tablice informacyjne 
i ostrzegawcze. Na barierkach 
zamontowane będzie oświet-
lenie solarne LED.  

 
Całkowity koszt realizacji in-

westycji wyniesie blisko 440 
tysięcy złotych brutto. 

Czas realizacji inwestycji 
obejmuje 60 dni od momentu 
podpisania umowy. 
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Umowa na budowę pomostów  
na jeziorze Jemiołowo podpisana!

PRZYPOMNIENIE  
O OBOWIĄZKU UDZIAŁU 
W NARODOWYM SPISIE 
POWSZECHNYM 2021 

 
Od 1 kwietnia do 30 września br. na terenie 

całego kraju odbywa się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przypo-
minamy, że udział w spisie powszechnym jest 
obowiązkowy, a wszystkie dane osobowe 
przetwarzane w ramach prac spisowych są po-
ufne i podlegają szczególnej ochronie na za-
sadach określonych w ustawie o statystyce 
publicznej oraz w ustawie o ochronie danych 
osobowych. 

 
Podstawową metodą realizacji obowiązku 

spisowego jest samodzielny spis, tzn. samo-
spis, który polega na samodzielnym wypełnie-
niu na komputerze lub na urządzeniu 
mobilnym formularza spisowego dostępnego 
na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Staty-
stycznego pod adresem spis.gov.pl.  

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu 
mogą spisać się samodzielnie w Urzędzie 
Miejskim w Olsztynku, korzystając ze stano-
wiska udostępnionego na czas Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021. Po przybyciu do placówki należy zgło-
sić potrzebę dokonania samopisu poprzez 
Biuro Podawcze, pokój nr 2 lub tel. 89 519 54 
79. Stanowisko dostępne jest w godzinach 
pracy Urzędu pn. 8.00-16.00, wt – pt  7.00 -
15.00. 

Spisu można również dokonać dzwoniąc na 
Infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 
99 99. Infolinia działa od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-18.00, z wyłączeniem 
świąt i dni ustawowo wolnych.  

Spisem powszechnym objęte są: osoby fi-
zyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywa-
jące w mieszkaniach, budynkach i innych 
zamieszkanych pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami, osoby fizyczne niemające 
miejsca zamieszkania oraz mieszkania, bu-
dynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania 
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami (ustawa z dnia 9 sierpnia  
2019 r. o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1775).  

Na podstawie zebranych podczas spisu da-
nych statystycznych podejmowane będą de-
cyzje społeczno-gospodarcze na kolejne lata. 
Uczestnicząc w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mogą 
mieć Państwo wpływ na rozwój społeczno-
gospodarczy Gminy Olsztynek i poprawę wa-
runków życia mieszkańców. 

Policzyć się dla Polski możemy tylko raz na 
10 lat, dlatego zachęcamy do spełnienia obo-
wiązku spisowego więc mieszkańcu Gminy 
Olsztynek spisz się! 

 
Szczegółowe informacje dot. Spisu, dostępne 

są na dedykowanej stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego https://spis.gov.pl/. 
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Prace przy przebudowie dworca kolejo-
wego w Olsztynku zakończą się później niż 
pierwotnie zakładano. Wszystko wskazuje 
na to, że nastąpi to do końca bieżącego roku.  

Termin został przesunięty ze względu na sze-
roki zakres robót konserwatorskich i koniecz-
ność wykonania przyłącza gazowego i elektro-
energetycznego przez zewnętrznych operato- 
rów. 

Zgodnie z założeniami, historyczny budynek 
dworca przestanie pełnić swoją pierwotną funk-
cję. Obiekt ma zostać zaadaptowany na nową 
siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsz-
tynku. W ostatnim czasie zakończono remont 
w częściach biurowych budynku dawnego 
dworca i spedycji. Powoli dobiegają też końca 
działania przy elewacji budynku. Aktualnie 

trwają jeszcze prace konserwatorskie wewnątrz 
obiektu.  

Obsługa podróżnych będzie prowadzona  
w mniejszym, sąsiednim obiekcie (dawne toa-
lety). Nowy budynek dworca będzie dostoso-
wany do obsługi podróżnych. Wewnątrz znaj-
dzie się kasa biletowa, poczekalnia i toalety. 
Obecnie nadal trwa wykończanie wnętrz.  

Prowadzone są także roboty związane z za-
gospodarowaniem terenu wokół obiektu oraz 
na wiacie znajdującej się pomiędzy starym  
i nowym budynkiem dworca. W tym ostatnim 
przypadku poprawiany jest błąd na mapie sta-
rego miasta. Ulice Krzywa i Krótka wrócą na 
właściwe miejsca. 

�ROBERT WARAKSA 
r.waraksa@olsztynek.pl

DWORZEC KOLEJOWY  
PÓŹNIEJ NIŻ ZAKŁADANO

fot. Robert Waraksa
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Gmina Olsztynek otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 80 000 zł  
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja drogi na kolonii 
Wilkowo” – Etap II. 

Projekt stanowi wykonanie prac 
budowlanych związanych z realizacją 

zadania ujętego w budżecie Gminy 
Olsztynek pn. „Modernizacja drogi 
na kolonii Wilkowo” – Etap II.  
W ramach niniejszych działań za-
kłada się przebudowę drogi we-
wnętrznej polegającej na ułożeniu 
nowej nawierzchni  z betonu asfal-
towego (tzw. dywanik bitumiczny). 
Realizacja  przyczyni się do poprawy 

warunków komunikacyjnych i trans-
portowych oraz do zwiększenia bez-
pieczeństwa zmotoryzowanych 
uczestników ruchu. 

Do postępowania na wyłonienie 
wykonawcy przystąpiło 5 przedsię-
biorstw. Gmina Olsztynek wybrała 
najkorzystniejszą ofertę, którą przed-
stawiło Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska 
Mazowieckiego na kwotę ponad 146 
tysięcy złotych. Umowa została pod-
pisana 19 lipca 2021 r.  

Warto przypomnieć, że w 2016 
roku Gmina Olsztynek zrealizowała 
I Etap prac pn. „Modernizacja drogi 
na kolonii Wilkowo” polegających 
na przebudowie drogi wewnętrznej, 
na odcinku ok. 550 metrów bieżą-
cych. Nawierzchnia została utwar-
dzona warstwą bitumiczno-asfaltową.    

�UM OLSZTYNEK

Modernizacja drogi na kolonii Wilkowo

Prace projektowe dotyczące prze-
budowy drogi gminnej na odcinku 
Selwa (DK58) – Lipowo Kurko-
wskie (przy przystanku) wraz z od-
wodnieniem dobiegły końca. Obec-
nie trwają prace na drodze, co wiąże 
się  z pewnymi utrudnieniami. 

 
Planowane jest wykonanie na-

kładki asfaltowej o szerokości 4 m, 
4-5 mijanek o szerokości min. 5 m 

(w kierunku Lipowa Kurkowskiego) 
oraz poboczy dwustronnych. Prace 
zakończą się do października 2021 
roku. Całkowity koszt inwestycji za-
mknie się w kwocie 2,1 mln złotych. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w kwocie 1,26 mln zł. 
 

�ROBERT WARAKSA 
r.waraksa@olsztynek.pl

Rozpoczynają się  
prace na drodze do  
Lipowa Kurkowskiego

Przy okazji debaty nad raportem 
o stanie gminy Olsztynek zwróci-
łem uwagę, że zbyt mało czasu  
i miejsca poświęcamy kwestii ście-
żek rowerowych. Podkreślam – 
ścieżek, nie szlaków. Od lat nie po-
wstał choćby metr tej infrastruk-
tury w naszej gminie.  

Oczekiwanie społeczne jest olbrzy-
mie. W zeszłym roku, gdy dostęp 
do wszystkich lokalnych instytucji 
został ograniczony i pozamykano 
obiekty sportowe, kultury, siłownie 
itp. wszelkie aktywności musieliśmy 
organizować sobie we własnym za-
kresie. Wiele osób w tamtym czasie 
zwracało mi uwagę, że w Olsztynku 
nie ma ani jednej bezpiecznej i wy-
starczająco długiej trasy pieszo-ro-
werowej. 

Uważam, że powinniśmy powró-
cić do projektu budowy trasy  
z Olsztynka do Swaderek. Jeszcze 
w 2017 roku gmina Olsztynek pod-
pisała z Nadleśnictwem Nowe Ra-
muki umowę na dzierżawę pasa 
gruntu drogi leśnej o długości pra-
wie 5 km i szerokości 2m położonej 
w leśnictwie Orzechowo. Umowa 
została podpisana na 20 lat. Zgodnie 
z jej treścią gmina może urządzić na 
pasie trasę turystyczną, powszechnie 

dostępną, poprzez utwardzenie 
gruntu kruszywami naturalnymi.  

Dokładnie w tym samym czasie 
podobne działania podjęła gmina 
Stawiguda. W ramach zadania pn. 
budowa traktu pieszego Stawiguda-
Pluski zrealizowała ścieżkę o szero-
kości 2m na podbudowie z kruszywa 
łamanego o długości 3 km. Całko-
wity koszt w tamtym czasie wyniósł 
500 tys. zł.  

 
Dlaczego do Swaderek? 
Po pierwsze dlatego, że dysponu-

jemy gruntami niemal do samych 
Swaderek. Za Mierkami gminnymi, 
a na odcinku Kołatek-Swaderki 
Nadleśnictwa. Problem, a raczej wy-

zwanie, stanowi przeprowadzenie 
ścieżki przy samym Kołatku. Wiąże 
się to z przejściem na prawą stronę 
drogi. Według mojej wiedzy za-
równo Nadleśnictwo, jak i GDDKiA 
Oddział w Olsztynie (niezbędne bę-
dzie wykonanie przejść dla pie-
szych) deklarowały swego czasu 
włączenie się w ten projekt. 

Po drugie Warmińska Łynostrada: 
trekkingowa trasa rowerowa wzdłuż 
Łyny. W województwie powstaje 
koncepcja przedłużenia trasy rowe-
rowej z Olsztyna do źródeł Łyny  
i Nidzicy. Jeśli ta trasa zostanie prze-
dłużona, to w przypadku Olsztynka 
będzie przebiegać prawdopodobnie 
w okolicy Kurek. Jeśli tak się stanie, 

to gmina Olsztynek zyska atrakcyjne 
połączenie ze Wschodnim Szlakiem 
Rowerowym Green Velo. Jest to 
szlak rowerowy prowadzący przez 
pięć województw we wschodniej 
Polsce, przebiegający przez pięć par-
ków narodowych. Cała trasa ma dłu-
gość 2071 km. Dyskutowano na ten 
temat w Olsztynie we wrześniu ze-
szłego roku.  

I po trzecie. Dzięki realizacji 
ścieżki Olsztynek zyska bezpieczne 
i bezkolizyjne połączenie pieszo-ro-
werowe z tą częścią gminy, w której 
znajduje się najwięcej ośrodków wy-
poczynkowych i jezior, m.in. 
Pluszne, Łańskie i Maróz. Co wię-
cej, korzystając z dróg leśnych bę-
dzie można dojechać rowerem  bez-
kolizyjnie również do Łutynowa, 
Maróza, Świerkocina, Orzechowa  
i Zielonowa. 

Jest to projekt z dużym potencja-
łem, który wymaga zaangażowania 
sił i środków.  Temat ścieżki wrócił 
na jednej z komisji Rady Miejskiej 
w Olsztynku. Sporo wskazuje na to, 
że wrócił na dłużej, a jego realizacja 
jest coraz bardziej realna. I po-
trzebna!  

�ROBERT WARAKSA 
r.waraksa@olsztynek.pl

Ścieżka pieszo-rowerowa do Swaderek?

fot. Robert Waraksa
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„Historia każdego powo-
łania kapłańskiego, podob-
nie zresztą jak powołania 
chrześcijańskiego jest his-
torią niewymownego dia-
logu między Bogiem a czło-
wiekiem, między miłością 
Boga, który wzywa, a wol-
nością człowieka, który  
z miłością mu odpowiada”.  

 
Św. Jan Paweł II 

 
 
25 maja w Kościele Naj-
świętszego Serca Pana Je-
zusa w Olsztynku odbyły się 
uroczystości Jubileuszu 30-
lecia posługi kapłańskiej ks. 
Remigiusza Klimkowskiego 
- Proboszcza olsztyneckiej 
Parafii. Ksiądz Remigiusz 
święcenia kapłańskie przyjął 
w 1991 roku z rąk bpa Ed-
munda Piszcza.  

Czcigodny Jubilat z Olsz-
tynkiem jest związany od 
2019 roku, kiedy to w nie-
dzielę 7 lipca odbyła się 
inauguracyjna msza Święta 

oraz oficjalne powitanie no-
wego proboszcza ks. Remi-
giusza Klimkowskiego. Na 
uroczystości ówczesny ks. 
Kanonik Dziekan Stanisław 
Pietkiewicz odczytał Dekret 
Arcybiskupa Metropolity 
Warmińskiego Józefa Gó-
rzyńskiego, którym miano-
wał ks. Remigiusza Klim-

kowskiego, z dniem 1 lipca, 
proboszczem parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Olsztynku, ze 
wszystkimi uprawnieniami 
w zakresie prawa powszech-
nego i diecezjalnego. Ks. 
Remigiusz przeszedł do nas 
z Dekanatu Łukta, gdzie 
przez 14 lat pełnił posługę 

proboszcza Parafii Świętej 
Marii Magdaleny we Wrze-
sinie. 

Nie sposób przecenić za-
sług Księdza Proboszcza 
Remigiusza Klimkowskiego 
zarówno w wymiarze du-
chowej opieki nad parafia-
nami, jak i wkładu w inicja-
tywy społeczne i kulturalne. 

Potrafi łączyć tradycję z no-
woczesnością, podejmuje 
inicjatywy, jest odpowie-
dzialny za parafię oraz pa-
rafian, motywuje do działa-
nia na rzecz potrzebujących 
oraz zachęca do budowania 
dobrych relacji między 
ludźmi. Wielkie zaangażo-
wanie w pracę na rzecz pa-
rafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Olsztynku, 
widoczne jest na każdym 
kroku funkcjonowania ko-
ścioła. Na szczególną apro-
batę zasługuje fakt, iż na 
przestrzeni 2 lat sprawowa-
nia posługi kapłańskiej  
w naszej małej ojczyźnie, 
świątynia zmieniła swój wi-
zerunek w sposób imponu-
jący.  

Składamy głębokie wyrazy 
uznania i podziękowania za 
ofiarną służbę duszpasterską 
i zaangażowanie w sprawy 
mieszkańców naszej Gminy.  

 
�UM OLSZTYNEK

Jubileusz 30-lecia posługi kapłańskiej  
ks. Remigiusza Klimkowskiego

3 lipca na olsztyneckim 
podzamczu odbyły się 
Gminne Dni Rodziny pod 
hasłem "Młodość – miłość 
– małżeństwo – rodzina". 

 
Organizatorem imprezy był 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Olsztynku. 
Burmistrz Olsztynka, Miro-
sław Stegienko objął patro-
natem honorowym to szcze-
gólne przedsięwzięcie. 

Do udziału w tegorocznych 
obchodach zgłosiły się m.in., 
Urząd Miejski w Olsztynku, 
Ochotnicza Straż Pożarna, 
Miejska Biblioteka Publicz-
na, Młodzieżowa Rada Miej-
ska, Miejski Dom Kultury, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Grupa Aikido, Zespół "Swoj-
ska Nutka", Firma Fiege  
z Ameryki, Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków - koło 
z Olsztynka, Olsztyńskie Sto-
warzyszenie Amazonki. 

Wśród wielu bezpłatnych 
atrakcji przygotowanych dla 
dzieci były: zabawy na tram-
polinach i dmuchańcach, 
przygotowano stanowisko 
do układania z klocków 
drewnianych i LEGO, a także 
stanowisko do gier multi-
medialnych. Strażacy przy-
gotowali dla dzieci tor prze-

szkód, pokaz sprzętu poża-
rniczego oraz hydronetkę.  
U "Słodziaków z Olsztynka" 
można było zmierzyć poziom 
cukru we krwi oraz ciśnienie. 
Amazonki z Olsztyna poka-
zywały jak przeprowadzić 
samobadanie piersi. Grupa 
Aikido zaprezentowała swój 
pokaz z elementami samo-

obrony. Z występem wokal-
nym przedstawili się zgro-
madzonym uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej oraz zespół "Swojska 
Nutka". Młodzieżowa Rada 
Miejska umożliwiła wszyst-
kim chętnym malowanie na 
szkle oraz zapewniła pokaz 
baniek mydlanych. Miejska 
Biblioteka pokazała jak moż-
na kreatywnie wykorzystać 
kolorowy papier. Dom Kul-
tury przygotował dla uczest-
ników plener malarski i mnó-
stwo innych atrakcji, które 
cieszyły się dużym powo-
dzeniem. Dla dziewczynek 
MOPS przygotował kącik 
fryzjerski, gdzie miały za-
platane kolorowe warkoczy-
ki, a miłośnikom motoryzacji 
przejażdżkę motocyklem. 
Firma Fiege i inni uczestnicy 
rozdawali dzieciom różne 
gadżety, m.in.: materace do 
pływania, kredki, okulary 

przeciwsłoneczne i cukierki. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
przygotowały dla uczestni-
ków poczęstunek oraz sesję 
zdjęciową dla rodziny. Za-
prezentowały również swoje 
prace. 

Darmowa wata cukrowa, 
popcorn, ciasto, różnego ro-
dzaju przekąski i napoje były 
miłą niespodzianką dla ro-
dzin, które odwiedziły tego 
dnia olsztynecki Park Sportu, 
Kultury i Rozrywki. Imprezę 
zakończył występ zespołu 
„The Cover Kids”. 

Podczas imprezy o bezpie-
czeństwo i porządek dbała 
Straż Miejska i ratownicy 
medyczni. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za włączenie się 
w tegoroczne obchody dni 
rodziny i za przekazane dla 
dzieci gadżety.  

 
�UM OLSZTYNEK

Gminne Dni Rodziny pod hasłem  
"Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina"
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1 sierpnia przypada 77. rocznica 
wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Z tej okazji wspominamy 
wszystkich walczących w czasie 
okupacji niemieckiej w tym naj-
większym wyzwoleńczym zrywie  
w czasie II wojny światowej. W na-
szej gminie mieszka Danuta Filipek, 
uczestniczka tego jednego z najważ-
niejszych, a zarazem najbardziej 
dramatycznych wydarzeń zapisa-
nych na kartach historii Polski. 

 
Obecnie blisko 92-letnia Pani Da-

nuta w czasie trwania Powstania 
pełniła rolę sanitariuszki. Za służbę 
ratując życie rannych została odzna-
czona wieloma medalami, w tym 
m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi  
i Krzyżem Armii Krajowej. 

Danuta Filipek (pseudonim „La-
la”) z domu Mejsner urodziła się 26 
lipca 1929 roku w Dąbrowicy (woj. 
Wołyńskie, ówczesna II RP). Przed 
wojną była uczennicą szkoły pod-
stawowej w Iwieńcu. Tuż po zakoń-
czeniu wojny ukończyła szkołę 
średnią sióstr Niepokalanek w Szy-
manowie pod Warszawą. Później 
studiowała na Wyższej Szkole Rol-
niczej w Olsztynie, gdzie uzyskała 
tytuł inżyniera zootechnika, a na-
stępnie tytuł magistra na SGGW  
w Warszawie.  

Przez wiele lat pracowała jako 
zootechnik w państwowych gospo-
darstwach rolnych na terenie woje-
wództwa olsztyńskiego.  

Ojciec Pani Danuty był geodetą,  
a mama nauczycielką języka pol-
skiego. W czasie wojny działali  
w partyzantce. Tata został na Biało-

rusi zamordowany przez sowietów 
razem z grupą oficerów, którą Ros-
janie wzięli do niewoli 1 grudnia 
1943 roku. Wyprowadzono kilku 
oficerów, powiązano im ręce z tyłu 
kolczastym drutem i w puszczy roz-
strzelano.  

Rodzina, uciekając przed repres-
jami po śmierci ojca, postanowiła 
dołączyć do grupy partyzanckiej  
i wyjechać w kierunku Warszawy.  

Tuż po rozpoczęciu Powstania,  
2 sierpnia 1944 roku wraz z oddzia-

łami liczącymi ok. 3000 żołnierzy 
AK dotarła do Puszczy Kampino-
skiej, gdzie stacjonowały już zorga-
nizowane oddziały Powstańców 
Warszawskich.  

W dniu wybuchu Powstania Da-
nuta Filipek miała 15 lat i została sa-
nitariuszką.  

 
Według przybliżonych danych  

w Powstaniu Warszawskim brało 
udział 3229 młodych dziewcząt. Ra-
towały one życie i zdrowie powstań-
ców, a także ludności cywilnej  
w szpitalach polowych i punktach 
sanitarnych. 416 z nich poległo. Per-
sonel medyczny wyruszał też ochot-
niczo na patrole, aby w przypadku 
napotkania chorego lub rannego 
udzielić mu pomocy, a następnie do-
starczyć go do najbliższego punktu 
opatrunkowego. 

 
Danuta Filipek przez 63 dni walki 

poświęcając się, często z naraże-
niem życia niosła pomoc rannym 
żołnierzom. Po Powstaniu w Żyrar-
dowie kontynuowała działalność 
konspiracyjną jako łącznik w czasie 
wojny.  

 
Z pełnym życiorysem powstańca 

można się zapoznać na stronie  
Muzeum Powstania Warszawskiego  
w zakładce „Historia mówiona” 
(https://www.1944.pl/archiwum-
historii-mowionej/danuta-filipek, 
1665.html). 

�UM OLSZTYNEK

Zasłużony Powstaniec Warszawski 
mieszka w Gminie Olsztynek

W drugiej połowie maja w Gmi-
nie Olsztynek miała miejsce Wi-
zyta Studyjna Dziennikarzy „Stu-
dy Tour”.  

12 dziennikarzy reprezentujących 
ogólnopolskie media zwiedzało 
Olsztynek i okolice. Pierwszym 
punktem wizyty była Huta Szkła 
Artystycznego Taras Krynicki  
w Olsztynku. Pokaz samego mistrza 
tworzenia wyrobów szklanych zrobił 
ogromne wrażenie na gościach. 
Wcześniej Burmistrz Olsztynka  
Mirosław Stegienko wraz z Zastępcą 
Anną Luśnia powitali zaproszonych 
i towarzyszyli im w pokazie. Później 
dziennikarze udali się do Gospo-

darstwa Rybackiego Szwaderki Sp. 
z o.o na degustację wędzonych ryb. 
Kolejnym punktem programu było 
spotkanie z Dyrektorem Centrum 
Logistycznego Zalando Lounge oraz 
wizyta w Ostoi Natury w Toma-
szynie, gdzie właściciel gospodar-
stwa przedstawiał skomplikowany 
proces produkcji ekologicznej żyw-
ności. Sobotni wieczór goście za-
kończyli wspólną kolacją w Ośrodku 
Wypoczynkowym Rewita Waplewo 
w Marózie. Gościom towarzyszyli 
Burmistrz Olsztynka Mirosław Ste-
gienko, Zastępca Burmistrza Anna 
Luśnia oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Wojda.              ► 

WIZYTA STUDYJNA  
DZIENNIKARZY „STUDY TOUR”

Pani Danuta Filipek z Waplewa  / fot. UM Olsztynek

Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko odwiedził panią Danutę 
Filipek, która 26 lipca obchodziła swoje 92 urodziny. Burmistrz 
złożył najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,  
a w związku z obchodami 77 rocznicy Wybuchu Powstania War-
szawskiego złożył Pani Danucie wyrazy najwyższego uznania za 
niezłomną działalność na rzecz Ojczyzny podczas walk powstań-
czych w 1944 roku. Czcigodnej jubilatce wręczył również kwiaty  
i upominek. 

�UM OLSZTYNEK
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Niedziela poświęcona była zwie-
dzaniu i poznawaniu Olsztynka, które 
rozpoczęto od wizyty na BioHub 
Bazarze, na którym większość gości 
zrobiła zakupy ekologicznych pro-
duktów. Zabytkowa Wieża Ciśnień, 
to kolejny punkt wizyty, po której 
udano się na zwiedzanie Multime-
dialnego Muzeum Obozu Jenieckiego 
Stalag IB i historii Olsztynka. Około 
południa goście udali się do Muze-
um Budownictwa Ludowego - Park  
Etnograficzny w Olsztynku. Tam 
skosztowali ufundowane przez wła-
ścicielkę słynne „olsztyneckie jago-
dzianki” jednocześnie degustując 
zioła, lemoniadę i przeróżne herbaty 
w Pijalni Ziół. Wizyta została za-
kończona wspólnym obiadem władz 
Olsztynka z zaproszonymi gośćmi, 
po którym grupa wyjechała na zwie-
dzanie olsztyńskich atrakcji.  
Wizyta Studyjna „Study Tour” to 3-

dniowe przedsięwzięcie, którego 
współorganizatorem było: Stowa-
rzyszenie Olsztyński Obszar Aglo-
meracyjny, Agencja medialna Evo-
lution - Ewa Wolniewicz, Gmina 

Barczewo, Gmina Olsztynek oraz 
Miasto Olsztyn.  

Podczas tego wydarzenia zaproszeni 
goście zwiedzili najciekawsze at-
rakcje wspomnianych gmin. W naj-

bliższym czasie będą one opisane  
i opublikowane w mediach, które 
wspomniani dziennikarze reprezen-
tują. 

�UM OLSZTYNEK

 
11 lipca odbyły się obchody 78. 

rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli, 
kulminacyjnego momentu rzezi wo-
łyńskiej z lat 1943-1945, kiedy to  
w około 100 miejscowościach na 
Wołyniu doszło do największej fali 
mordów na Polakach. Uroczystości 
upamiętnienia Narodowego Dnia Pa-
mięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów na 
obywatelach II Rzeczypospolitej Pol-
skiej zorganizowane zostały z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Wspólnie 
dla Olsztynka. Uroczystości roz-
poczęła msza św. w Kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa  
w Olsztynku w intencji ofiar. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. Bur-
mistrz Olsztynka - Mirosław Ste-
gienko, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Wojda wraz z Radnymi 
Rady Miejskiej w Olsztynku, Prezes 
Sądu Rejonowego w Olsztynie - 
Maciej Nawacki, Radni Powiatu 
Olsztyńskiego Marian Piwcewicz  
i Jerzy Tytz, Radna Powiatu Olec-
kiego - Teresa Krajewska, Radny 
Miasta Olecko - Józef Krajewski 
oraz Prezes Stowarzyszenia „Incep-
tum” Krzysztof Kamiński. Po uro-
czystym nabożeństwie złożono bia-
ło–czerwone kwiaty i zapalono znicze 
pod krzyżem na cmentarzu przy 
ulicy Grunwaldzkiej w Olsztynku. 

11 lipca 1943 r. Ukraińska Po-
wstańcza Armia dokonała skoordy-
nowanego ataku na polskich miesz-
kańców na Wołyniu wykorzystując 
fakt gromadzenia się w niedzielę lu-
dzi w kościołach. Doszło do  maso-
wych mordów w świątyniach, a 
około 50 kościołów katolickich z 
tych terenów zostało spalonych i 
zburzonych. Zbrodnie na Polakach 
dokonywane były z niebywałym 
okrucieństwem.  Badacze obliczają, 

że tylko tego dnia mogło zginąć ok. 
8 tys. Polaków, w większości kobiet, 
dzieci i starców. Według szacunków 
polskich historyków ukraińscy na-
cjonaliści zamordowali przez okres 
od 1943 r. do 1945 r. około 100 tys. 
Polaków, z czego 40-60 tys. zginęło 
na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji 
Wschodniej, a co najmniej 4 tys. na 
ziemiach znajdujących się obecnie 
w granicach Polski. Za przeprowa-

dzenie ludobójczej czystki etnicznej 
na polskiej ludności cywilnej bez-
pośrednią odpowiedzialność ponosi 
główny dowódca UPA, Roman Szu-
chewycz. Terror UPA spowodował, 
że setki tysięcy Polaków opuściły 
swoje domy, uciekając do centralnej 
i północnej Polski. 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa dokonanego przez  
ukraińskich nacjonalistów na oby-

watelach II Rzeczypospolitej Polskiej, 
to święto ustanowione na mocy 
uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 
2016 r. 

�UM OLSZTYNEK 

 
Źródło: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa dokonanego przez ukraiń-
skich nacjonalistów na obywatelach Rze-
czypospolitej Polskiej | Muzeum II Wojny 
Światowej (muzeum1939.pl) 

  „Ludzie ludziom  
      zgotowali ten los” 

                          Zofia Nałkowska 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa
Uroczystości upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich 
nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynku 
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W dniach 25-26 czerwca 
w Bartoszycach odbył się 
XII Festiwal Cittaslow. 
Udział w nim wzięły mia-
sta członkowskie Polskiej 
Krajowej Sieci Cittaslow. 

 
Naszą gminę na festiwalu 

reprezentowali Burmistrz 
Olsztynka Mirosław Ste-
gienko, Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Andrzej Wojda 
oraz pracownik Referatu 
Promocji i Muzeum Historii 
Olsztynka Karol Kijkowski. 

W dzień poprzedzający 
Festiwal odbyło się zebranie 
Polskiej Krajowej Sieci 
Miast Cittaslow. 

W programie zebrania 
było m.in. sprawozdanie  
z dotychczasowej działalno-
ści podejmowanej przez 
Polską Krajową Sieć Miast 
Cittaslow przedłożone przez 
Krajowego Koordynatora – 
Jacka Kostkę (Burmistrza 
Górowa Iławeckiego) oraz 
omówienie działań promo-
cyjnych planowanych do 
realizacji w bieżącym roku. 

W tym dniu uchwałami 
przyjęte zostały recertyfika-
cje złożone przez trzy 
miasta, które przystąpiły do 
sieci cittaslow pięć lat temu 
– Głubczyce, Jeziorany i Sę-
popol oraz Lidzbark War-

miński – będący w sieci od 
15 lat. 

Po spotkaniu Burmistrz 
Mirosław Stegienko uczest-
niczył w Walnym Zgroma-
dzeniu Członków Stowarzy- 
szenia „Polskie Miasta Cit-
taslow”, podczas którego 
udzielono absolutorium Za-
rządowi Stowarzyszenia. 
Festiwal Miast Cittaslow 
uroczyście otworzył Gustaw 
Marek Brzezin - Marszałek 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego wraz z Krajo-
wym Koordynatorem Sieci 

Miast Cittaslow – Jackiem 
Kostką i Burmistrzem Bar-
toszyc – Piotrem Petrykow-
skim. 

W sobotę 26 czerwca roz-
począł się Festiwal Citta-
slow. Była to 12 edycja 
Festiwalu w Polsce, podczas 
której miasta członkowskie 
promowały walory swoich 
gmin oraz lokalne produkty 
i wyroby. Gmina Olsztynek 
przyciągnęła odwiedzają-
cych swoimi najlepszymi 
regionalnymi smakami: wę-
dzonych ryb z Gospodar-

stwa Rybackiego w Swa- 
derkach, znanymi i cenio-
nymi produktami z Wy-
twórni Octim, wyrobami 
masarskimi z Zakładu „To-
muś” Tomasza Reihsa oraz 
wytwarzanymi w Olsztynku 
sokami i produktami firmy 
Tymbark. Ponadto na sto-
isku nie zabrakło również 
misternie wykonanych wy-
robów z Huty Szkła Arty-
stycznego Tarasa Krynickie- 
go w Olsztynku. 

Dzięki tak bogatej ofercie 
stoisko Gminy Olsztynek 

było jednym z najchęt- 
niej odwiedzanych miejsc  
w czasie trwania Festiwalu. 

Program festiwalu odby-
wającego się na bartoszyc-
kim Placu Konstytucji  
3 Maja obejmował m.in. 
kiermasz wyrobów rze-
mieślniczych i występy ze-
społów muzycznych, kier- 
masz żywności naturalnej  
i tradycyjnej oraz konkursy 
z nagrodami. Jednym z nich 
był konkurs na „Najlepszy 
produkt wędzony”, w któ-
rym wyróżniono „Wędzoną 
sielawę” z Gospodarstwa 
Rybackiego w Swaderkach 
oraz „Wędzoną szynkę”  
z Zakładu „Tomuś” Toma-
sza Reihsa. Wyroby z na-
szej gminy konkurowały  
z 27 produktami ocenianymi 
przez jury konkursowe. 

 
W czasie trwania festiwalu 

w Bartoszycach nie za-
brakło wielu atrakcji dla  
całych rodzin. Wydarzenie 
uświetniła barwna parada, 
pokazy walk rycerskich, 
pokaz umiejętności drwali 
oraz występy lokalnych ze-
społów muzycznych. Kon-
feransjerem i gwiazdą wie- 
czoru był Jacek Kawalec. 

 
�UM OLSZTYNEK

XII Festiwal Cittaslow w Bartoszycach

3 lipca w Hali Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku odbył się 
Ogólnopolski Turniej Tańca Spor-
towego „FOCUS’ 2021” o Puchar 
Burmistrza Olsztynka. 

Turniej zorganizował Klub Tańca 
Sportowego „FOCUS” w Olsztynie, 
a współorganizatorami byli: Gmina 
Olsztynek, Miejski Dom Kultury  
w Olsztynku, Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsz-
tynku, Warmińsko-Mazurski Związek 
Sportu Tanecznego, Studio Tańca 
VENA. 

W turnieju prezentowały się pary 
dziecięce, młodzieżowe oraz senior-
skie z 39 klubów z całej Polski. Go-
ściliśmy przedstawicieli z Warmii  
i Mazur, ale także z tak odległych 
miast, jak: Maków Podhalański, Ka-

mień Pomorski, Poznań, Augustów, 
Białystok, Warszawa czy Gdańsk. 
Najliczniejszą drużynę, 20 par, wy-
stawili gospodarze - Klub Tańca 

Sportowego FOCUS z Olsztyna. 
Misją organizatorów było zaprezen-
towanie tańca jako wspaniałego spo-
sobu na aktywne spędzanie czasu 

wolnego dla osób w każdym wieku. 
Rywalizację sportową par oceniała 
ośmioosobowa komisja sędziowska 
pod przewodnictwem sędziego głów-
nego Agnieszki Dąbkowskiej, w któ-
rej pracowali jurorzy z Torunia, Gdy-
ni, Kwidzyna, Elbląga, Olsztyna, 
Ostrołęki, Białegostoku. Wszyscy 
laureaci otrzymali medale i puchary, 
które wręczyli Burmistrz Olsztynka 
Mirosław Stegienko oraz Zastępca 
Burmistrza Anna Luśnia. 

We wspaniałej atmosferze występy 
par oglądała zgromadzona publicz-
ność. Turniej został zorganizowa-
ny zgodnie z obowiązującymi  
przepisami dotyczącymi pandemii  
Covid-19. 

 
�KRZYSZTOF DĄBKOWSKI 

Prezes KTS FOCUS

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego  
„FOCUS 2021” o Puchar Burmistrza Olsztynka
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Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim 
amatorskim konkursie filmowym „Świat 
się kręci wokół wsi” zorganizowanym 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Jego celem jest wzmocnienie pozytywnego 
wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika.  
 
Konkurs skierowany jest do młodych 
mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 
roku życia. Organizator konkursu czeka na 
filmowe opowieści o życiu na wsi, które 
staną się inspiracją dla innych młodych lu-
dzi. W ramach konkursu przewidziane są 
2 kategorie wiekowe.  
 
Kategoria I – dla mieszkańców wsi od 16 
do 25 roku życia 
Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej 
perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę 
jako miejsce do życia i rozwoju zawodo-
wego oraz podziel się swoimi planami na 
przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie 
na wsi za kilka lat. 
 
Kategoria II – rolnicy w wieku do 40 lat 
Podziel się swoją historią, pokaż nam 
swoje osiągnięcia i determinację w roz-
wijaniu swojego gospodarstwa, poprawie 
jego konkurencyjności na rynku – z wy-
korzystaniem środków unijnych. 

 
Najlepsze prace konkursowe, w każdej  
z dwóch kategorii konkursowych, zostaną 
wyróżnione nagrodami pieniężnymi: 
– za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto; 
– za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto; 
– za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto. 
 
Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się 
przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 
1 000 zł brutto. 

 
Zgłoszenia można nadsyłać do 6 wrześ-
nia 2021 r., do godz. 17.00. 
Konkurs krok po kroku: 
1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu. 
2. Nagraj film. 
3. Pobierz i wypełnij formularz zgłosze-

niowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie 
załączniki. 

4. Prześlij wypełnione i podpisane doku-
menty wraz z pracą konkursową na ad-
res: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, 
z dopiskiem na kopercie „Konkurs – 
Świat się kręci wokół wsi” (kategoria 
nr…). 

 
Szczegóły oraz regulamin dostępne są na 
stronie ministerstwa rolnictwa, w zakładce 
konkursowej: www.gov.pl/web/rolnic-
two/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-
sie-kreci-wokol-wsi 

�UM OLSZTYNEK

Konkurs filmowy  
pt. „Świat się  
kręci wokół wsi”

3 lipca odbyły się obchody 680-
lecia Królikowa. W trakcie im-
prezy przedstawiono krótką his-
torię wsi. Później odbyły się po-
kazy ratownictwa medycznego  
i straży pożarnej. Przygotowano 
wiele atrakcji dla dzieci, m.in. 
wraki „Team Hydraulik", ani-
macje z Karuzelą Kultury, ma-
lowanie twarzy, watę cukrową, 

popcorn, domowe wypieki i słod-
kości, a dla ochłody mnóstwo 
lodów. Burmistrz Olsztynka Mi-
rosław Stegienko wręczył na ręce 
Sołtysa Romana Domżalskiego 
pamiątkową tablicę. Spotkanie 
zakończyło wspólne ognisko  
z kiełbaskami i zabawa muzyczna 
z zespołem Power Fun Mazury - 
Krzysztof Bojanowski.  

Sołectwo gościło Burmistrza 
Mirosława Stegienko oraz Rad-
nych Rady Miejskiej: Jerzego 
Głowacza, Ryszarda Lachowicza, 
Ryszarda Orłowskiego, Rafała 
Draszka. Przedsięwzięcie czę-
ściowo zostało zrealizowane  
i współfinansowane z funduszu 
sołeckiego sołectwa Królikowo.  

�UM OLSZTYNEK

Obchody 680-lecia Królikowa

Z inicjatywy Pani Sołtys Fran-
ciszki Grodziskiej i Rady Sołec-
kiej 17 lipca w Ameryce odbył 
się festyn rodzinny. Wydarzenie 
przygotowane zostało z myślą  
o najmłodszych i ich rodzicach. 

Przyciągnął on jednak również 
starszych mieszkańców wsi. 
Głównym założeniem inicjato-
rów było miłe, aktywne spędze-
nie wolnego czasu całej społecz-
ności sołectwa Ameryka. 

Festyn został zorganizowany ze 
środków Funduszu Sołeckiego 
Sołectwa Ameryka. Miejski 
Dom Kultury w Olsztynku przy-
gotował szereg atrakcji dla 
dzieci, m.in. plener malarski, grę 
na bębnach i tworzenie figurek 
z balonów. Zadbał również o na-
głośnienie i muzykę. Przeprowa-
dzone gry i konkursy cieszyły 
się ogromną popularnością. 
Dzieci bardzo chętnie brały 
udział w zabawach zręcznościo-
wych. Po sportowym wysiłku 
można było udać się na odpo-
czynek przy słodkim poczęs-
tunku. Festyn swoją obecnością 
zaszczycił Burmistrz Olsztynka 
Mirosław Stegienko i Przewod-
niczący Rady Miejskiej Andrzej 
Wojda. 

Sołtys Ameryki wraz z Radą 
Sołecką dziękują wszystkim, 
którzy swoimi działaniami, po-
mocą i wsparciem przyczynili się 
do organizacji festynu. 

 
�UM OLSZTYNEK

Festyn w Ameryce
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Towarzystwo Przyjaciół Olsz-
tynka powstało w 1995 roku. Jego 
członkami są ludzie zaangażowani 
w działalność społeczną i samo-
rządową na terenie Olsztynka i re-
gionu. Stowarzyszenie działa na 
rzecz promocji i rozwoju Ziemi 
Olsztyneckiej. Popularyzuje his-
torię i tradycję regionu, propaguje 
działania mające na celu rozwój 
wartości historycznych i kulturo-
wych, wspiera organizacje poza-
rządowe. W zakresie swojej dzia-
łalności TPO wydało kilkanaście 
pozycji książkowych propagują-
cych wiedzę historyczną o Olsz-
tynku i regionie. Rozszerzając 
swoją działalność stowarzyszenie 
powołało do życia we wrześniu 
ubiegłego roku sekcję eksplora-
cyjną zajmującą się poszukiwa-
niami zabytków w ziemi i wodzie 
przy użyciu urządzeń elektronicz-
nych i technicznych. W chwili 
obecnej sekcja posiada 6 człon-
ków, ale wciąż zgłaszają się nowi 
chętni. W niedzielę 18.07.2021 od-
było się pierwsze oficjalne spot-
kanie eksploracyjne. Działając 
zgodnie z pozwoleniami wyda-
nymi przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Olsztynie, 

badaliśmy w okolicach miejs-
cowości Zielonowo miejsce po ka-
tastrofie lotniczej z 1944 roku. Sa-
molot, który rozbił się w tym 
miejscu pochodził ze szkoły lot-
niczej pilotów bombowców nur-
kujących Ju-87 Stuka (lotnisko 
Gryźliny). Szkoła ta użytkowała 
kilka typów bombowców nur- 
kujących. Podczas eksploracji 
miejsca upadku samolotu znale-
ziono wiele jego elementów, ale 
ich wielkość i rodzaj nie pozwalają 
jednoznacznie określić typu samo-
lotu, który rozbił się pod Zielono-
wem. Być może kolejne badania 
pozwolą odnaleźć charaktery-
styczny fragment poszycia.  

Tegoroczne plany sekcji obej-
mują badania eksploracyjne  
w okolicach Olsztynka, Swaderek, 
Mielna i Gryźlin. Okres dziejowy 
to głównie czas I i II wojny świa-
towej. Mamy nadzieję, że odnale-
zione artefakty trafią na ekspozy-
cję do olsztyneckiego „Multime- 
dialnego Muzeum Obozu Jeniec-
kiego Stalag IB i Historii 
Olsztynka” i wzbogacą jego ofertę 
wystawienniczą.  

 
�ADAM NAWACKI 

Towarzystwo  
Przyjaciół Olsztynka  
– Sekcja Eksploracyjna

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku  
zaprasza do obejrzenia trzech nowych wystaw czasowych.  
 
► Pierwsza z nich prezentowana jest w Salonie Wystawowym przy ul. Zam-
kowej 1.  Jest to wystawa malarstwa prof. dra hab. Janusza Oskara Knorow-
skiego zawodowo związanego z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.  

Zatytułowana jest ona „Furmanka, stodoła i bociany”, klimatem nawiązuje 
do charakteru Muzeum. Na wystawie prezentowanych jest prawie 50 obrazów, 
głównie wielkoformowych, z różnych okresów twórczości artysty. Wystawa 
eksponowana będzie do 30 września 2021. 

 
► Druga wystawa - zatytułowana „Spójrz mi w oczy” -  znajduje się w holu 
Muzealnego Centrum Obsługi Turystów. Jest to wystawa rzeźb twórcy nie-
profesjonalnego Józefa Kuleszy, który żył i tworzył w naszym regionie.  

Prace pana Kuleszy, których na wystawie jest ok. 60 pochodzą ze zbiorów 
prywatnych pana Marka Wołodźki. Pan Marek przez 20 lat od roku 1985 
spotykał się z artystą, gromadził jego prace i obserwował jego rozwój jako 
artysty. Wystawa prezentowana będzie do 31 października 2021.  

 
► W chałupie z Burdajn w Parku Etno-
graficznym prezentowana jest trzecia wy-
stawa czasowa – „Świat bąków” ze zbio-
rów Obwoźnego Muzeum Bąków pana 
Jerzego Marka Łapo. Na wystawie 
można obejrzeć prawie 300 bąków  
i bączków pochodzących z wielu zakąt-
ków świata, reprezentujących wirujące 
zabawki różnych typów i konstrukcji. 
Ekspozycja podzielona jest na trzy czę-
ści: Klasyka i nostalgia, Wszystko gra 
oraz Współczesność. Wystawa prezento-
wana będzie do końca października 2021. 

Zapraszamy serdecznie ! 
 

�EWA WROCHNA

Nowe wystawy  
w olsztyneckim  
skansenie

 

               Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że 16 lipca 2021 roku odszedł w wieku 76 lat   

WERNER PIKAC 
 

wieloletni nauczyciel  
w olsztyneckich szkołach. 

 
Redakcja ALBO 
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Od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel 
lub Zarządca budynku zobowiązany 
jest do złożenia deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB) dotyczącej źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych,  
w tym jednorodzinnych, wieloro-
dzinnych czy handlowo-usługowych.  

Obowiązek inwentaryzacji budyn-
ków wynika bezpośrednio z Progra-
mów Ochrony Powietrza. Odpowie-
dzialnym za to zadanie jest Główny 
Urząd Nadzoru Budownictwa.  

Jak złożyć deklarację? 
1. W formie elektronicznej, czyli 
przez internet - za pomocą profilu 
zaufanego czy e-dowodu – jest to 
najszybszy i najwygodniejszy sposób. 
W celu złożenia deklaracji można 
wejść na poniższą stronę: 
www.zone.gunb.gov.pl 
2. W formie papierowej - wypełniony 
dokument można wysłać listem albo 
złożyć osobiście w Urzędzie Miej-
skim w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 
Olsztynek.  Formularz dostępny  
jest do wydruku na stronie   

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-
ewidencja-emisyjnosci-budynkow-
faq. Wniosek można pobrać także  
w formie papierowej w Urzędzie 
Miejskim w Olsztynku. 

 
Czas przewidziany na złożenie de-
klaracji to: 
Dla budynków, które już istnieją, 
właściciel lub zarządca będzie miał 
12 miesięcy (termin mija 30.06.2022 
roku). Dla nowo powstałych budyn-
ków, które zostały oddane do użytku 
termin ten będzie wynosił 14 dni od 

momentu uruchomienia źródła ciep-
ła/spalania paliw. 
Złożenie deklaracji jest obowiąz-
kowe! Zgodnie z art. 27h ust. 1 usta-
wy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o wspieraniu termomodernizacji  
i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 554) za niezłożenie 
deklaracji w ustawowym terminie 
przewidziane są sankcje karne. 
 

Szczegółowe informacje na temat 
CEEB znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej Głównego Urzędu Nad-
zoru Budowlanego: www.gunb. 
gov.pl/strona/centralna-ewidencja-
emisyjnosci-budynkow-faq.  

 
�UM OLSZTYNEK

Obowiązek złożenia deklaracji  
dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw
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Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  
w sprawie sprzedaży działki nr 28/3 o pow. 
0,1265 ha obręb Lutek, woj. warmińsko-mazur-
skie, KW OL1O/00109402/5. Na działkę została 
wydana decyzja o warunkach zabudowy ustala-
jąca warunki zabudowy dla inwestycji polegają-
cej na budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolnostojącego. Cena wywo-
ławcza nieruchomości stanowi kwotę 100.000,00 
zł netto (słownie: sto tysięcy złotych). Do wyli-
cytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 
23% podatek VAT. Wadium w wysokości 
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
należy wpłacić do dnia 26 sierpnia 2021 r. na 
konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 
8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spół-
dzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje 
się dzień wpływu środków finansowych na konto 
Urzędu – uznanie konta). Przetarg odbędzie się 
dnia 30 sierpnia 2021 r. o godz. 1500 w pok.  
Nr 1 Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  
w sprawie sprzedaży działki nr 28/4 o pow. 
0,1265 ha obręb Lutek, woj. warmińsko-mazur-
skie, KW OL1O/00109402/5. Na działkę została 
wydana decyzja o warunkach zabudowy ustala-
jąca warunki zabudowy dla inwestycji polegają-
cej na budowie budynku mieszkalnego jedno- 
rodzinnego wolnostojącego. Cena wywoławcza 
nieruchomości stanowi kwotę 100.000,00 zł 
netto (słownie: sto tysięcy złotych). Do wylicy-
towanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% 
podatek VAT. Wadium w wysokości 10.000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić 
do dnia 09 września 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 dnia 13 
września 2021 r. o godz. 1500 w pok. Nr 1 
Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 

Wadium wpłacone przez osoby, które wygrają 
przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny naby-
cia nieruchomości. Uzyskana w przetargu cena 
nieruchomości płatna jest jednorazowo przed 
podpisaniem umowy notarialnej. W razie uchyle-
nia się od zawarcia umowy sprzedaży nieru-
chomości w wyznaczonym dniu i godzinie  
w kancelarii notarialnej, zastrzega się prawo 
odstąpienia od zawarcia aktu notarialnego, bez 
zwrotu wadium.  
Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone 
przetargi z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenia 
o przetargach podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku oraz na stronie internetowej Urzędu 
i w BIP. Bliższe informacje można uzyskać  
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Pla-
nowania pod numerem tel. 89 519 54 85. 
 

UM OLSZTYNEK

BURMISTRZ OLSZTYNKA OGŁASZA PRZETARGI W SPRAWIE SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OLSZTYNEK 

1. Działki 91/52 i 91/53 o powierzchni 0,0021 ha 
każda, położone w obrębie nr 2 m. Olsztynek, 
przy ulicy Daszyńskiego, przeznaczone pod 
budowę garaży. Cena wywoławcza za każdą  
z działek wynosi 4.500,00 zł brutto. 

2. Działka 15/95 o pow. 948 m2 obręb nr 2 m. 
Olsztynek przy ulicy Głogowej. Zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego działka położona jest na tere-
nie zabudowy usługowej. Cena wywoławcza 
70.000,00 zł netto (do ceny działki zostanie 
doliczony 23 % podatek VAT).  

3. Działki nr 239 o pow. 1,0473 ha i 243 o pow. 
0,5406 ha, ul. Sosnowa w Olsztynku, obręb  
nr 2 z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną szeregową. 

Uwaga! Jest możliwość poinformowania przez 
urząd o dacie i warunkach przetargów. W celu 
zgłoszenia chęci otrzymania takiej informacji, jak 
również uzyskania dodatkowych informacji, 
proszę dzwonić pod numer (89) 519 54 85. 
 

UM OLSZTYNEK

PONADTO GMINA OLSZTYNEK POSIADA  W SWOJEJ OFERCIE 
ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY 
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5 czerwca zorganizowano Drugi 
Dzień Dziecka z Klubem Honoro-
wych Dawców Krwi w Elgnówku. 
Współorganizatorami tego wspa-
niałego festynu byli Sołtys i Rada 
Sołecka wsi Elgnówko. 

Gościliśmy na tej imprezie Bur-
mistrza Olsztynka pana Mirosława 
Stegienko, Przedstawicieli Rady 
Miejskiej w Olsztynku, dyrektora 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża panią Dorotę D’Aystetten, 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Erwina Kruka w Elgnówku panią 
Jolantę Sałacką, krwiodawców tu-
tejszego Klubu, mieszkańców wsi  
i okolic, no i oczywiście dużą grupę, 
ponad 70-cioro dzieci w różnym 
wieku. W sumie gościliśmy około 
150 osób. 

Wspaniałą zabawę prowadzoną 
przez zaprzyjaźniony z Klubem 
Miejski Dom Kultury przeplatano 
pokazami udzielania pierwszej po-
mocy przy wypadkach na placach 
zabaw, pokazami ćwiczeń w parach 
rodzice-dzieci, quizami o zdrowiu. 
Podczas trwania wielu gier i zabaw 
całych rodzin odbywał się też plener 
malarski. Przy wejściu na plac każde 
dziecko otrzymywało lizaka, balonik 
klubowy i bańki mydlane. Chętne 
dzieci miały malowane buźki.  

Na placu wyżej wraz z zaprzyjaź-
nioną firmą RaWik Grzegorz Kas-
perowicz zorganizowaliśmy pokaz 
maszyn budowlanych. Można było 
pod okiem dorosłych wejść do każ-
dej z nich, dotknąć wszystkiego,  
a panowie opowiadali jak one dzia-
łają. Słodki poczęstunek i napoje 
oraz ognisko z kiełbaskami dopeł-
niły całą imprezę. 

Ten wspaniały festyn odbył się 
dzięki wielotygodniowym przygo-
towaniom i zaangażowaniu wielu lu-
dzi. Chciałbym serdecznie podzię-
kować: 
• Panu Burmistrzowi Mirosławowi 

Stegienko za kolejne wsparcie na-
szego projektu, 

• Firmie Tymbark za napoje, 
• Firmie Śliżewscy Sp. j. za słodycze 

i napoje, 
• Piekarni Białowieżec za słodycze, 
• Panu Bogdanowi Okulskiemu za 

słodycze, 
• Firmie RaWik Grzegorz Kaspero-

wicz za pokaz maszyn budowla-
nych, 

• Pani Paulinie Kubanek za upo-
minki dla dzieci, 

• Radnemu Ryszardowi Orłow-
skiemu, 

• Panu Pawłowi Figielskiemu za po-
kaz ratownictwa medycznego, 

• Panu Stanisławowi Figielskie- 
mu za pokaz ćwiczeń dorośli  
z dziećmi, 

• Paniom, które upiekły pyszne 
ciasta, 

• Panu Bartoszowi Zembrzuskiemu 
za filmowanie całości z drona, 

• Miejskiemu Domowi Kultury za 
kolejną piękną oprawę artystyczną, 

• Wszystkim, którzy od kilku ty-
godni byli aktywnie zaangażowani 
w prace porządkowe i organizację 
tego festynu. 

 
To nie koniec imprez organizowa-

nych przez nas w tym roku. Już  
7 sierpnia  zapraszamy ponownie do 
centrum naszej wsi na duży festyn 
rekreacyjno-sportowy organizowany 

przez Klub Honorowych Dawców 
Krwi z Elgnówka oraz Sołectwo El-
gnówko. Bliższe informacje będą 
dostępne na Facebooku w połowie 
lipca. 

 
Osoby zainteresowane oddawa-

niem krwi podczas akcji przez nas 
organizowanych informujemy, iż ko-
lejna, już trzecia akcja, w tym roku 
odbędzie się w dniu 18 września (so-
bota) w Szkole Podstawowej im. Er-
wina Kruka w Elgnówku, rejestracja 
od godziny 8:00 do 11:00.  

19 czerwca jak zwykle nas nie za-
wiedliście! Przybyło 30 osób,  
z czego oddały krew 24. Bardzo 
dziękujemy. Wasza krew ratuje ży-
cie! 

�PIOTR OGONOWSKI 
Prezes Klubu HDK w Elgnówku

Dzień Dziecka z Klubem Honorowych 
Dawców Krwi w Elgnówku

28 sierpnia po raz kolejny na 
olsztyneckim skateparku odbędą się 
zawody Olsztynek Extreme Jam. 
Będzie to już ósma edycja, podczas 
której uczestnicy wystartują  
w trzech kategoriach: hulajnoga, 
BMX (rowery) i deska. Zawody roz-
poczną się o godz. 11:00. Zgłosze-
nia i zapisy odbędą się w dniu 
zawodów przy skateparku w godzi-
nach 10:00-11:00. 

Każdy zawodnik zobowiązany jest 
dostarczyć oświadczenie i przedsta-
wić dokument tożsamości zaświad-
czający o ukończeniu 18 lat. 

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 
18 roku życia powinni dostarczyć 
pisemną zgodę rodziców lub pełno-
letniego opiekuna na udział pod-

opiecznego w zawodach. Zalecane 
jest używanie kasków, nałokietni-
ków, nakolanników i innych ochra-
niaczy w celu zabezpieczenia się 
przed skutkami ewentualnych upad-
ków.  

Udział w zawodach jest bezpłatny 
i odbywa się na własną odpowie-
dzialność. W dniu zawodów 
wszyscy uczestnicy zobowiązani są 
do przestrzegania regulaminu wyda-
rzenia. 

Organizatorami wydarzenia jest 
Miejski Dom Kultury w Olsztynku 
oraz Młodzieżowa Rada Miejska  
w Olsztynku. Inicjatywę wspiera 
Burmistrz Olsztynka oraz Restaura-
cja Ratuszowa. 

 
�ROBERT WARAKSA 

Olsztynek  
Extreme  
Jam 2021

fot. Robert Waraksa
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Stowarzyszenie, to dobrowolne 
zrzeszenie grupy ludzi, których naj-
częściej łączy wspólny cel lub pasja, 
swoją działalność opiera na pracy 
społecznej swoich członków. Ten ro-
dzaj organizacji zakładany jest za-
zwyczaj przez grupę znajomych lub 
osób, którym przyświecają podobne 
idee, a zrzeszając się chcą poszerzyć 
zakres swojej działalności. Człon-
kami stowarzyszenia mogą być rów-
nież osoby małoletnie (16-18 lat). 
Przysługuje im czynne i bierne 
prawo wyborcze, z tym że w skła-
dzie zarządu stowarzyszenia więk-
szość muszą stanowić osoby o pełnej 
zdolności do czynności prawnych. 

Podstawowymi aktami prawnymi, 
które regulują przepisy dotyczące 
stowarzyszeń są: 
• Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 
12: „Rzeczpospolita Polska za-
pewnia wolność tworzenia i dzia-
łania związków zawodowych, or-
ganizacji społeczno-zawodowych 
rolników, stowarzyszeń, ruchów 
obywatelskich, innych dobrowol-
nych zrzeszeń oraz fundacji”); 

• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
– Prawo o stowarzyszeniach (UPS) 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 210). 

 
Prawo o stowarzyszeniach przewi-

duje dwie formy stowarzyszeń: sto-
warzyszenie i stowarzyszenie zwy-
kłe. Stowarzyszenie jest rejestro- 
wane w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym (tzw. stowarzyszenie reje-
strowe), a stowarzyszenia zwykłe są 
wpisywane do ewidencji stowarzy-
szeń zwykłych prowadzonej przez 
starostę.  
 
Stowarzyszenie zwykłe. 
 
Do jego założenia wystarczą trzy 
pełnoletnie osoby, posiadające oby-
watelstwo polskie. Ponadto w sto-
warzyszeniu zwykłym mogą zrze-
szać się jedynie osoby fizyczne. Tę 
formę stowarzyszenia rejestrujemy 

w starostwie powiatowym, które 
prowadzi odpowiedni rejestr. Sto-
warzyszenia zwykłe z powodu pro-
stszej struktury organizacyjnej nie 
mają osobowości prawnej, nie mogą 
również prowadzić odpłatnej dzia-
łalności statutowej ani gospodarczej.  
Zasady obowiązujące w stowarzy-
szeniu zwykłym określa sporzą-
dzony przez jego członków regula-
min działalności, który stanowi 
najważniejszy dokument stowarzy-
szenia zwykłego. O jego nazwie  
i celu działalności decydują człon-
kowie. Określają oni również sie-
dzibę stowarzyszenia i teren jego 
działania. Stowarzyszenie zwykłe 
reprezentuje przedstawiciel lub za-
rząd wybrany przez jego członków, 
jednakże posiadają oni znacznie 
mniejsze kompetencje niż w przy-
padku stowarzyszenia rejestrowego. 
 
Stowarzyszenie „rejestrowe”. 
 
Zakładane jest przez co najmniej sie-
dem osób, które podczas zebrania 
założycielskiego uchwalają statut 
oraz wybierają ze swojego grona za-
rząd uprawniony do jego reprezen-
tacji. Stowarzyszenie po zarejestro-
waniu w rejestrze stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i za-
wodowych, fundacji oraz publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego 
(KRS) uzyskuje osobowość prawną.  
Stowarzyszenie rejestrowane w KRS 
może prowadzić bardzo szeroką 
działalność statutową, która może 
być prowadzona w formie nieodpłat-
nej i odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. Może również prowa-
dzić działalność gospodarczą, która 
służy pozyskiwaniu funduszy na 
cele statutowe. Stowarzyszenie re-
jestrowego może także przyjmować 
darowizny, ubiegać się o dotacje od 
administracji publicznej, organizo-
wać zbiórki publiczne, przyjmować 
spadki czy 1% podatku. 
O tym, jaką formę stowarzyszenia 

wybrać – decydują założyciele sto-
warzyszenia, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim to, czym i jak 
chcą się zajmować. Podejmując tę 
decyzję należy pamiętać o tym, że 
możliwe jest “przerejestrowanie” 
stowarzyszenia zwykłego w stowa-
rzyszenie zarejestrowane w KRS. 
Jednakże odwrotna sytuacja nie jest 
możliwa. Nie można też przekształ-
cić stowarzyszenia w fundację, ani 
fundacji w stowarzyszenie. Podej-
mując decyzję, który rodzaj stowa-
rzyszenia chce się założyć, trzeba 
wziąć pod uwagę swoje potrzeby  
i zasoby. 

Gdzie możesz zwrócić się o po-
moc w założeniu stowarzyszenia? 
Ośrodek Wsparcia  
Ekonomii Społecznej 
ul. Mickiewicza 21/23,  
10-508 Olsztyn 
wamacoop@wamacoop.pl 
www.owes.wamacoop.pl 
tel. 89 526 43 66, 89 534 31 30 
 

�IZABELA MAKOWSKA 
Doradca ds. Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie na Rzecz  
Rozwoju Spółdzielczości  

i Przedsiębiorczości Lokalnej 
WAMA-COOP

Czym jest stowarzyszenie i w jakiej formie może działać?

samorealizację i pracę 

możliwość pracy w gronie przyjaciół
i znajomych
ożywienie swojego otoczenia 
integrację środowiska lokalnego
pomoc osobom w trudnej sytuacji
życiowej 

Tworząc podmiot ekonomii społecznej
masz szansę na:

        w oparciu o własną pasję

ANIMACJĘ 
DORADZTWO
SZKOLENIA 
DOTACJE

 

Nasi doradcy udzielą odpowiedzi na
Twoje pytania, rozwieją wątpliwości
oraz pomogą i pokierują w procesie
rejestracji. Doradzą, która forma
działalności będzie najlepsza dla
realizacji Twoich celów. 

Z przyjemnością umówimy
spotkanie z naszym animatorem
lub doradcą.
Siedziba oraz biura terenowe OWES
dostosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

OŚR O D E K  W S P A R C I A
E K O N O M I I  S P O ŁE C Z N E J
W  O L S Z T Y N I E

EKONOMIA SPOŁECZNA
- WIĘCEJ NIŻ BIZNES!

 FUNDACJA,
STOWARZYSZENIE CZY
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA?

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii  Społecznej
ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn 

wamacoop@wamacoop.pl
www.owes.wamacoop.pl

tel. 89 526 43 66, 89 534 31 30

OWES W RAMACH SWOICH
DZIAŁAŃ ZAPEWNIA:

Nasze wsparcie jest bezpłatne.
Pomagamy w rozwoju istniejących
przedsiębiorstw społecznych oraz
inicjujemy powstawanie nowych.  

Zdrowe ¿ycie, czysty zysk

25 czerwca dzieci i ich 
rodzice mogli zobaczyć  
i aktywnie uczestniczyć 
w warsztatach fechtunku 
historycznego na miecz 
sportowy oraz grach i za-
bawach z dawnych epok 
w czasie Rycerskiego 

Dnia Św. Piotra w Olsz-
tynku. Wszyscy uczest-
nicy festynu wykonywali 
różne zadania w klimacie 
średniowiecznym.  

Na potrzeby festynu ry-
cerze rozstawili namiot 
namiestnika z różnymi 

stanowiskami do zdoby-
wania sprawności na tytuł 
„Młodego Rycerza”.  
Pokazy zorganizował 
Konwent Świętego Piotra 
w Olsztynku oraz brać  
rycerska z Działdowa  
i Szczytna. 
 

Wydarzenie zakończyło 
się pokazem FIRESHOW 
przygotowanym przez 
Miejski Dom Kultury. 

 
�UM OLSZTYNEK

Rycerski Dzień  
Św. Piotra
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W marcu tego roku pożegna-
liśmy panią Reginę Kidawa.  
Z pewnością wielu mieszkańców 
Olsztynka znało panią Reginę. 
Chcielibyśmy jednak krótko przy-
bliżyć Jej postać. 

Pani Regina urodziła się 22 listo-
pada 1927 roku w Wilnie. Miała 
brata i dwie siostry. Ponieważ tata 
dostał nową pracę rodzina Balczu-
nasów (bo takie jest panieńskie na-
zwisko pani Reginy) przeprowadziła 
się do Nowej Wilejki. Jak sama 
wspominała: Tata pracowałam tam 
jako maszynista na wodociągu. 
Mama natomiast – Polka z arysto-
kratycznej rodziny – zajmowała się 
domem i dziećmi. Zawsze bardzo 
ciepło wspominała swoje dziecięce 
i młodzieńcze lata. Opowiadała ro-
dzinie o tym, jak wraz z rodziną pły-
wali kajakami rzeką Wilejką.  

Po wojnie, w 1946 lub 1947 roku 
cała rodzina Balczunasów przyje-
chała do Olsztynka. I z naszym 
miastem właśnie pani Regina zwią-
zała swoją przyszłość. Tu poznała 
również swojego męża – pana Józefa 
Kidawę. Podjęła pracę jako urzęd-
niczka w Urzędzie Miasta. Zawsze 
wspominała ją bardzo sympatycznie. 
Zaproponowano jej prowadzenie 
biblioteki w Olsztynku. Później wy-
szła za mąż, a w 1950 roku urodziła 
swoje pierwsze dziecko, syna  
Zbigniewa. Warto w tym miejscu 
wspomnieć też o tym, że to właśnie 
mąż pani Reginy był organizatorem 
Straży Pożarnej w Olsztynku. Po po-
rodzie wróciła do pracy. Później pra-
cowała w GS-ie jako kadrowa i tam 

również prowadziła bibliotekę za-
kładową. W 1957 roku pojawił się 
na świecie drugi syn państwa Ki-
dawa – Janusz. Jako kadrowa pra-
cowała do emerytury. 

Prywatnie bardzo lubiła zajmować 
się robótkami ręcznymi. Haft riche-
lieu, szydełkowanie, czy druty nie 
miały dla niej tajemnic. Rodzina 
wspomina, że robiła świetne ręka-
wiczki z jednym palcem.  

Doczekała się trojga wnucząt: 
Czarka, Agaty i Karola oraz dwojga 
prawnucząt: Hani i Kornela. 

Zmarła 17 marca 2021 roku.  
 

�WIOLETTA DYWIZJUSZ 
 
 

WYWIAD z Panią Reginą Ki-
dawa przeprowadzony 22 marca 
2000 roku przez Alinę Wołodkie-
wicz. 

 
- Dzień dobry. Chciałam poroz-
mawiać z Panią o Pani pracy  
w bibliotece w Olsztynku. Kiedy 
powstała ta biblioteka i jaką 
miała nazwę? 
- Zanim powstała biblioteka, szu-

kano kogoś chętnego, aby pojechać 
na kurs bibliotekarzy, a po kursie 
rozpocząć pracę w bibliotece. Wów-
czas byłam panną więc stwierdzono, 
że dwutygodniowy wyjazd nie bę-
dzie dla mnie kłopotem. Zgodziłam 
się i pojechałam na kurs do Torunia.  

Na początku biblioteka działała na 
zasadzie punktu bibliotecznego. 
Przez pierwsze dwa miesiące zaj-
mowała się nią pani Święcka. Bib-
lioteka na dobre rozpoczęła działal-
ność 1 marca 1949 roku. 

 
- Kto przyjmował Panią do 
pracy? 
- Byłam pracownikiem Urzędu 

Miasta. Po ukończeniu kursu biblio-
tekarskiego w Toruniu przejęłam 
pracę w bibliotece. Nadal pracowa-
łam w Urzędzie Miasta, ale dwa razy 
w tygodniu otwierałam bibliotekę 
od 1700 do 2000. Za tę pracę otrzy-
mywałam ryczałt w wysokości  
300 zł. 

 
- Od kiedy była Pani zatrudniona 
i na jakich zasadach? 
- Od 1 marca 1949 roku jako pra-

cownik ryczałtowy. 15 stycznia 1950 
roku biblioteka przestała działać na 
zasadach punktu bibliotecznego,  
a stała się samodzielną placówką. 
Zostałam wówczas kierowniczką  

i pracowałam na ½ etatu. Cały etat 
biblioteka otrzymała, gdy ja odcho-
dziłam już z pracy, tzn. w lutym 
1951 roku. 

 
- Gdzie mieściła się ta biblioteka? 
- W ratuszu na parterze od strony 

rynku Urząd Miasta przyznał 1 po-
koik. W 1950 przeniesiono do in-
nego lokalu. Niestety, biblioteka nic 
nie zyskała na tym. Otrzymała rów-
nież pokoik na pierwszym piętrze, 
ale od ulicy Warszawskiej. W tych 
pomieszczeniach znajduje się do 
chwili obecnej. 

 
- Proszę powiedzieć jak wyglą-
dała biblioteka w początkowym 
okresie działalności? 
- Były to bardzo ciężkie czasy. 

Znalezienie pomieszczeń w dobrym 
stanie graniczyło niemal z cudem. 
Urząd Miasta przekazał nam pokoik, 
w którym ustawiono dwie szafy do 
przechowywania książek. Szybko 
okazało się, że książki się nie miesz-
czą. Leżały więc ułożone na pod-
łodze. Na wyposażeniu było jeszcze 
biurko i dwa krzesła. Takim sprzę-
tem długo zaspakajaliśmy swe po-
trzeby. 

 
- Skąd pochodziły książki będące 
na wyposażeniu biblioteki? 
- Na początek biblioteka otrzymała 

140 książek. Gdy działała na zasa-
dzie punktu bibliotecznego, przywo-
ziło się z Biblioteki powiatowej  
w Ostródzie. Raz na kwartał bur-
mistrz wyznaczał rolnika, który je-
chał z bibliotekarką po książki. 
Komplet (ok. 100 sztuk) książek 
przywoziło się wozem konnym  
w workach. Często w czasie takiej 
podróży ulegały zniszczeniu. Dojeż-
dżały pogniecione i z pozaginanymi 
kartkami. Rolnik nie jechał zbyt 
chętnie, a więc i konika nie poganiał. 
Podróż taka trwała często cały dzień. 

 
- Czy rozpoczynając pracę miała 
Pani przygotowanie fachowe? 
Jeśli tak, to jakie? 
- Przed rozpoczęciem pracy przy-

szło skierowanie z Kuratorium 
Oświaty na kurs do Torunia. Trwał 
on dwa tygodnie. O 31.01. do 
12.02.1949 roku. To była podstawa 
do tego, aby móc pracować w bib-
liotece. W trakcie pracy byłam jesz-
cze na jednym kursie bibliotekar-
skim w Olsztynie. To były czasy, 
gdy o ukończone szkoły nikt nie py-
tał. Potrzebne były ręce do pracy. 

- Czy biblioteka obejmowała 
swoim zasięgiem całą gminę, czy 
była przeznaczona dla mieszkań-
ców miasta? 
- Biblioteka była przeznaczona dla 

mieszkańców miasta. Biblioteka 
gminna mieściła się w osobnym bu-
dynku. Ja nie miałam punktów bib-
liotecznych na wsi. 

 
- Czy korzystanie z biblioteki 
było bezpłatne, czy czytelnicy 
wnosili jakąś odpłatność? 
- Na pewno w pierwszym okresie 

mojej pracy czytelnicy płacili wpi-
sowe. Nie pamiętam jednak jaka 
była wysokość tych opłat i do któ-
rego roku to trwało. Nie pamiętam 
też czy czytelnicy ponosili jeszcze 
jakieś koszty. 

 
- Jak się Pani współpracowało  
z czytelnikami? 
- Na początku pracy biblioteki, 

czytelników nie było zbyt dużo. 
Dużą część stanowili pracownicy 
Urzędu Miasta. Byli też tacy, którzy 
wypożyczyli jedną książkę i nie 
można się było doprosić o jej zwrot. 
Jednakże pamiętam tych, którzy od 
początku do końca mojej pracy sys-
tematycznie przychodzili i dużo wy-
pożyczali. 

 
- Które formy pracy były naje-
fektywniejsze? 
- Biblioteka nie bardzo przypomi-

nała obecną. Warunki lokalowe były 
bardzo skromne. Urząd Miasta nie 
przekazywał również środków na 
prowadzenie działalności kultural-
nej. Poza tym trzy godziny, które 
biblioteka była otwarta wystarczały 
zaledwie na obsłużenie czytelników. 

 
- Czy zapamiętała Pani pierw-
szych czytelników? 
- Tych, którzy często przychodzili, 

tak. Pamiętam państwa Formeister, 
którzy zawsze wychodzili ode mnie 
z siateczką pełną książek.  

Przychodziła pani Eugenia Karpicz 
i pan Brix. Były jeszcze inne osoby, 
ale nazwisk nie pamiętam. 

 
- Do którego roku pracowała 
Pani w bibliotece? 
- Pracowałam do 8 lutego 1950 

roku. W tym czasie urodziłam syna. 
Żłobek jeszcze nie powstał. Nie mia-
łam co zrobić z dzieckiem. I tak zre-
zygnowałam z pracy. 

 
- Gdy odchodziła Pani z pracy, 
komu przekazała Pani biblio-
tekę? 
- Bibliotekę przekazałam pani He-

lenie Szmidt. Była ona osobą samo-
tną. W tym czasie otrzymała cały 
etat oraz nowy lokal. Był to pokoik 
z tej strony ratusza, w której obecnie 
mieści się biblioteka. 

Regina Kidawa (22.10.1927 - 17.03.2021) 

Pierwsza bibliotekarka w Olsztynku

Regina Kidawa (1927-2021) 
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Po rocznej przerwie po-
wraca do Olsztynka Młodzie-
żowy Festiwal Filmowy 
„Moja przestrzeń”. W ra-
mach siódmej edycji będzie 
można zgłaszać filmy na dwa 
konkursy filmowe. W zależ-
ności od sytuacji epidemicz-
nej w kraju, Festiwal odbę-
dzie się stacjonarnie w kinie 
GRUNWALD w Olsztynku 
lub online. 

Młodzieżowy Festiwal Fil-
mowy jest organizowany  
w Olsztynku od 2013 roku. 
Ubiegłoroczna edycja nie od-
była się ze względu na CO-
VID-19 i związane z nim 
obostrzenia. Wydarzenie ma 
charakter ogólnopolski i do-
tychczas cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Festiwal 
jest przestrzenią dla młodzieży 
do przedstawienia swojego oto-
czenia, osobistych doświad-

czeń i obserwacji za pomocą 
kamery czy telefonu komórko-
wego. Głównym celem wyda-
rzenia jest inspirowanie mło-
dzieży do twórczej aktywności 
filmowej. 

W ramach tegorocznego fes-
tiwalu odbędą się dwa kon-
kursy filmowe. Na pierwszy  
z nich można zgłaszać krótkie 
filmy (do 10 minut), w dowol-
nej konwencji, inspirowane 
otaczającą rzeczywistością. Na 
drugi konkurs można przesyłać 
spoty telewizyjne (do 60 se-
kund) prezentujące zagrożenia 
przed jakimi stoi młody czło-
wiek. Filmy należy dostarczyć 
do 17 października 2021 roku. 
Ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród laureatom jest plano-
wane na jesień 2021 roku.  
W ramach Młodzieżowego 
Festiwalu Filmowego odbędą 
się spotkania z twórcami oraz 

projekcje filmów konkurso-
wych i pozakonkursowych.  
Tegoroczna pula nagród wy-
nosi blisko 3000 złotych! 

Regulamin oraz szczegóły 
dotyczące Festiwalu dostępne 
są na stronie: www.zamek.edu. 
pl, zakładka Młodzieżowy Fes-
tiwal Filmowy Moja przestrzeń 
oraz http://olsztynek.naszdom-
kultury.pl/ 

Organizatorami Festiwalu są: 
Młodzieżowa Rada Miejska  
w Olsztynku, Miejski Dom 
Kultury w Olsztynku i Dys-
kusyjny Klub Filmowy dzia- 
łający przy Zespole Szkół  
w Olsztynku. Partnerami Fes-
tiwalu są: Związek Gmin War-
mińsko-Mazurskich, Powiat 
Olsztyński, Gmina Olsztynek  
i Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Olsztynku. 

 
�ROBERT WARAKSA

Nakręć się na Festiwal Filmowy!

Sieć na kulturę 
W ramach zrealizowanego przez nas 
w tym roku projektu „Sieć na kul-
turę w podregionie olsztyńskim” 
Biblioteka otrzymała 4 laptopy i 2 
tablety. Sprzęt zostanie wykorzy-
stany do zajęć z dziećmi i dorosłymi 
oraz udostępniony użytkownikom 
biblioteki chcącym skorzystać z In-
ternetu. 
Celem projektu, w którym wzięła 
udział biblioteka było rozwijanie 
kompetencji cyfrowych dzieci  
i młodzieży w wieku 10-18 lat po-
przez prowadzenie atrakcyjnych  
i perspektywicznych zajęć. Bez-
płatne szkolenie z tematu projekto-
wanie graficzne z wykorzystaniem 
aplikacji cyfrowych trwało od lu-
tego do kwietnia (łącznie 31 godz. 
lekcyjnych). Podczas spotkań on-
line na platformie Teams nasi biblio-
tekarze przeszkolili 13 dzieci  
w wieku 10-14 lat. Dzięki współ-
pracy ze Szkołą Podstawową  
nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego  
w Olsztynku byli to w większości jej 
uczniowie. Podczas zajęć dzieci 
poznały, m.in. podstawowe zasady 
projektowania graficznego oraz 
przydatne do tego narzędzia online. 
Projekt „Sieć na kulturę w podregio-
nie olsztyńskim” jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „In-
nowacyjne rozwiązania na rzecz ak-
tywizacji cyfrowej”). 
 
Nowa strona internetowa 
Nasza strona internetowa pod 
względem funkcjonalności i wy-
glądu pozostawiała wiele do życze-
nia. Mamy nadzieję, że nowa 
witryna będzie bardziej przyjazna 
użytkownikom, również tym niepeł-
nosprawnym. W zakładce ALBO 
oprócz aktualnych wydań biuletynu 
będziemy sukcesywnie dodawać eg-
zemplarze archiwalne. Planujemy 
tutaj uzupełnić gazety od początków 
ALBO czyli od 1992 roku. Zapra-
szamy: www.bibliotekaolsztynek.pl 
 
Nowe logo 
Wraz z powstaniem nowej strony in-
ternetowej biblioteki postanowi-
liśmy zmienić również identyfikację 
wizualną. Poniżej nowy znak gra-
ficzny biblioteki (oczywiście tutaj  
w skali szarości).     

 Zapraszamy do biblioteki 
Od jakiegoś czasu wracamy do nor-
malnego funkcjonowania. Czytel-
nicy i użytkownicy biblioteki po 
zdezynfekowaniu dłoni mogą sami 
wybierać sobie książki. Udostęp-
niamy również czytelnię i stanowi-
sko komputerowe. Obecnie w wy- 
pożyczalni dla dorosłych oraz w od-
dziale dla dzieci funkcjonują waka-
cyjne godziny otwarcia. Z końcem 
wakacji będziemy dla Was otwarci 
dłużej. 
 
Godziny otwarcia (do 29 sierpnia) 
pon. - wt. w godz. 8:00 – 16:00 
śr. w godz. 8:00 – 15:00 
czw. - pt. w godz. 8:00 – 16:00 
sob. - niedz.  - nieczynne 

Godziny otwarcia (od 30 sierpnia) 
Wypożyczalnia dla dorosłych: 
pon. - wt. w godz. 10:00 – 18:00 
śr. w godz. 8:00 – 15:00 
czw. - pt. w godz. 10:00 – 18:00 
sob. w godz. 9:00 – 14:00 
niedz.  - nieczynne 
 
Oddział dla dzieci: 
pon. - wt. w godz. 9:00 – 17:00 
śr. w godz. 8:00 – 15:00 
czw. - pt. w godz. 9:00 – 17:00 
sob. - niedz.  - nieczynne 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek 
tel. (89) 519-27-12 
 

�PAWEŁ ROGOWSKI

Nie tylko lektura
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

W ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”  
bibliotka otrzymała 4 laptopy oraz 2 tablety / fot. MBP Olsztynek
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COŚ Z HISTORII

�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

620 LAT ŁUTYNOWA

W 1401 r. władze zakonu krzyżac-
kiego wydały dokument lokacyjny 
na założenie wsi Lautens na prawie 
pomezańskim mniej korzystnym od 
powszechnie stosowanego prawa 
chełmińskiego. Prawo pomezańskie 
było odmianą prawa pruskiego, 
które pozwalało dziedziczyć mają-
tek tylko w linii męskiej. Władze za-
konne przekazały 24 łany (ok. 400 
hektarów) ziemi na założenie dzie-
sięciu gospodarstw, cztery łany 
otrzymał sołtys. Wioska została za-
siedlona tzw. wolnymi pruskimi, 
którzy mieli obowiązek służby woj-
skowej na rzecz zakonu krzyżac-
kiego. 

Przez długi czas Łutynowo było 
małą wioską z jedenastoma gospo-
darstwami. Jej mieszkańcy utrzymy-
wali się głównie z uprawy ziemi. 
Korzystali też z okolicznych lasów 
i jezior. Kroniki nie zanotowały 
ważniejszych wydarzeń. Chłopi  
z Łutynowa od 1525 roku należeli 
do parafii ewangelickiej w Olsz-
tynku. Tutaj przyjeżdżali, aby załat-
wić różne urzędowe sprawy, sprze- 
dać swoje płody rolne i kupić po-
trzebne artykuły. Mieszkańcy prze-
żywali chwile trudne w postaci 
wojen, epidemii i pożarów. W cza-
sach pokoju rozwijali swoje gospo-
darstwa i żyli dostatniej. Dyna- 
miczny rozwój wioski, podobnie jak 
całego regionu Prus Wschodnich, 
nastąpił w drugiej połowie XIX 
wieku. Budowa utwardzonych dróg 
i linii kolejowych wpłynęły na roz-
wój gospodarczy i wzrost liczby 
mieszkańców. W 1895 r. w Łutyno-
wie mieszkało 249 ludzi, a w 1939 
r. w 59 domach żyło 306 osób. Rol-
nicy uprawiali 696 hektarów ziemi, 
kilkadziesiąt osób utrzymywało się 
z rzemiosła i handlu. W latach 1928-
1932 funkcję sołtysa pełnił Wen-
zlawski, a w 1935 r. Gustaw Kitsch. 

W okresie I wojny światowej,  
w sierpniu 1914 roku, w okolicach 
Olsztynka rozegrały się decydujące 
walki słynnej bitwy pod Tannenber-
giem. Łutynowo wyszło bez strat  
z tej bitwy, ale niedaleko w sąsied-
niej wiosce Nadrowo rozegrały się 
28 sierpnia wydarzenia ważne dla 
dalszego przebiegu walk. Niedaleko 
Nadrowa stacjonował sztab XV 
Korpusu gen. Martosa i przez cały 
dzień przebywał tutaj gen. Samso-
now, dowódca II Armii rosyjskiej. 
Widząc ucieczkę swoich rozbitych 

oddziałów podjął decyzję o odwro-
cie. Wojska rosyjskie wycofywały 
się w pobliżu wioski Łutynowo, ale 
ostrzał artyleryjski ominął zabudo-
wania i nie spowodował zniszczeń. 

Ważną rolę w życiu wioski odgry-
wała szkoła założona w 1886 r. 
Uczono w niej dzieci z Łutynowa, 
Łutynówka i okolicznych kolonii. 
Wszystkie były uczone tylko w ję-
zyku niemieckim mimo, że w wielu 
rodzinach mówiono gwarą ma-
zurską. W Łutynowie większość ro-
dzin miało polskie nazwiska: 
Sawitzky, Rykowsky, Dankowska, 
Kozlowsky, Rogaty, Latoch, Dylew-
sky, Bendarra, Luka, Wenzlawsky, 
Raczyński. Nawet ostatni nauczy-
ciel w czasach niemieckich nazywał 
się Gottlieb Bolesta. Oprócz szkoły 
we wsi był sklep i kilku rzemieślni-
ków – kowal, stolarz, murarz. Po 
drugiej stronie jeziora, w końcu XIX 
wieku, założono cmentarz, na któ-
rym grzebano zmarłych mieszkań-
ców wioski i okolicznych kolonii. 
Na początku XX wieku na cmenta-
rzu zbudowano dzwonnicę z białej 
cegły. Takie malutkie dzwonnice 
stały się charakterystycznym sym-
bolem wiosek na Mazurach, podob-
nie jak przydrożne kapliczki na 
Warmii. Wiejskie cmentarze miały 
też symboliczne znaczenie, dawały 

poczucie więzi z poprzednimi poko-
leniami. 

Po trudnych, kryzysowych latach 
20-tych XX wieku nastały lepsze 
czasy. Wzrosło zapotrzebowanie  
i ceny na artykuły rolne, zmniej-
szało się bezrobocie. Nowe, faszy-
stowskie władze wspierały rozwój 
gospodarczy i przywracały wiarę  
w potęgę Rzeszy niemieckiej. Nie-

stety ta agresywna i imperialna po-
lityka doprowadziła do wybuchu 
kolejnej, wielkiej wojny. Począt-
kowe sukcesy armii niemieckiej 
wzbudziły euforię i bezgraniczną 
wiarę w zwycięstwo. Tylko do-
świadczeni i bardziej przezorni 
starsi ludzi przeczuwali nadejście 
tragicznych czasów. Potworne 
zbrodnie popełniane przez hitlerow-
skie Niemcy, szczególnie we 
wschodniej Europie, przyniosły 
krwawy odwet. Wojna dotarła do 
Prus Wschodnich. 

W styczniu 1945 r. mieszkańcy 
Łutynowa i innych okolicznych 
miejscowości opuścili swoje domy, 
uciekając przed nacierającą armią 
radziecką. Gospodarze przygotowali 
wozy i konie. Zabezpieczyli w po-
karm zwierzęta. Na drogę zabrano 
żywność, ciepłą odzież i pościel. 
Była mroźna i śnieżna zima. Ludzie 
z przerażeniem myśleli, co przynie-
sie przyszłość, ale mieli nadzieję, że 
wrócą do swoich domów po roz-
biciu wojsk radzieckich. Uciekali na 
północ bocznymi drogami, główne 
trakty zajmowały wycofujące się 
wojska niemieckie. Wszystkie drogi 
były potwornie zapchane, wszędzie 
panował chaos i potworny bałagan. 
Uciekinierów atakowały samoloty 
radzieckie, z których zrzucano 

Wieś leży na stromych brzegach niewielkiego jeziora Łutynowo, przy powiatowej drodze prowadzącej 
z Olsztynka do Nadrowa w odległości około 5 km od miasta. Na zachód od wioski rozciągają się 
obszary leśne Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej z licznymi jeziorami, rzekami i strumykami. 

Widok na Łutynowo / fot. ze zbiorów B. Kuźniewskiego

Stara dzwonnica na cmenatrzu 
ewangelickim w Łutynowie
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bomby i ostrzeliwano kolumny z ka-
rabinów maszynowych. W przy-
drożnych rowach leżały ciała 
zabitych ludzi i zwierząt oraz znisz-
czone wozy konne i samochody. 
Zginęło wielu ludzi, aż wreszcie 
tych, co ocaleli zagarnęły wojska ra-
dzieckie. 

Zaczął się nowy, jeszcze bardziej 
okrutny okres – czasy okupacji ra-
dzieckiej. Jeszcze trwały walki na 
północy Prus Wschodnich, kiedy na 
początku marca zaczęli wracać do 
domów ci, co przeżyli. Emma Ra-
czyńska z trójką dzieci postanowiła 
wracać do Łutynowa. Szli pieszo 
przez wiele dni i na początku marca 
dotarli do swojej rodzinnej wioski, 
która nie była zniszczona. Tylko ich 
dom, stojący na uboczu został spa-
lony. W opuszczonych gospodar-
stwach zachowały się zapasy 
żywności – zboże w stodołach, 
ziemniaki w kopcach, przetwory  
w piwnicach. Przeżyła też część 
zwierząt hodowlanych. Do wioski 
wracali dawni mieszkańcy. Niestety 
większość zginęła. 

Wkrótce pojawiły się grupy żoł-
nierzy radzieckich, którzy wyłapy-
wali młodsze i zdrowsze osoby. 
Tworzono z nich bataliony robocze, 
część wywieziono do pracy w głąb 
Rosji. Systematycznie rabowano in-
wentarz żywy i martwy. Pędzono 
całe stada bydła i koni. Wywożono 
żywność i wszystko, co przedsta-
wiało jakąś wartość. Czego nie za-
brano, to niszczono.  

Wszelkie próby oporu kończyły 
się okrutną śmiercią. Pijani Sowieci 
gwałcili wszystkie kobiety, nawet 
kilkunastoletnie dziewczynki. W 
ciągu kilku tygodni dokonano total-
nej grabieży i bezmyślnych znisz-
czeń na niespotykaną skalę. Na 
przednówku pojawiło się widmo 
głodu. Osłabieni i głodni ludzie 
umierali masowo na różne choroby, 
głównie na tyfus. Szczególnie cier-
piały dzieci, dla których brakowało 
chleba i mleka. 

Latem 1945 r. pojawiły się bandy 
szabrowników z północnego Ma-
zowsza. Zabierali wszystko, czego 
nie zabrali Sowieci. Niemal wszyst-
kie wioski zostały ogołocone z żyw-
ności i zwierząt gospodarskich. 
Zabrakło nawet psów i kotów. Przed 
śmiercią głodową ratowały ryby  
z jeziora, a później jagody i grzyby 
zbierane w okolicznych lasach. Tra-
giczna sytuacja miejscowych za-
częła się poprawiać z chwilą 
przejęcia władzy przez polską admi-
nistracją i przybycia polskich osad-
ników. Zajmowali oni wolne domy 
i gospodarstwa. Przywozili ze sobą 
zwierzęta hodowlane i sprzęt gospo-
darski. Pierwsi osiedleńcy pocho-
dzili z terenów centralnej Polski, 
głównie z okolic Ciechanowa  
i Mławy. 

W 1946 r. Łutynowo zostało za-
siedlone. Przeważali polscy osad-
nicy, z dawnych mieszkańców 
pozostały dwie rodziny: Karol  
i Emma Raczyńscy z trójką dzieci 
oraz Karol Duscha, który przed 
wojną był właścicielem gospodar-
stwa liczącego ok. 40 ha ziemi. Ra-
czyńscy stracili cały majątek 
ruchomy oraz dom i budynki gospo-
darcze, które jako jedyne we wsi 
zostały spalone. Pomogła im 
krewna, Marta Dankowska. Za-
mieszkali w jej domu, ona wyje-
chała do Niemiec, a później do 
USA. Emma Raczyńska urodzona  
w 1900 r. pochodziła z polskiej ro-
dziny Karpowicz i dosyć dobrze 
znała gwarę mazurską. Karol Ra-
czyński też miał korzenie polskie. 
Karol Duscha pochodził z biednej 
rodziny, ale wżenił się w bogatą ro-
dzinę, przejął duże gospodarstwo 
oraz budynki gospodarcze i dom 
mieszkalny. Przeżył wojnę i wrócił 
na swoje gospodarstwo. W pracy 
pomagał mu zięć Paul Draba i jakiś 
chłopak sierota o imieniu Hans. 

Nowi gospodarze zastali Łuty-
nowo całkowicie ograbione przez 
Sowietów i szabrowników. Trzeba 
było zaczynać od nowa. Brakowało 
wszystkiego, ale powoli życie odra-
dzało się na tych zniszczonych 
wojną terenach. Prace utrudniał 
mocno brak narzędzi rolniczych, 

koni, a także materiału siewnego. 
Na polach i w lasach czyhała śmierć 
w postaci materiałów wybuchowych 
i porzuconej broni. W 1946 r., po ła-
godnej zimie, niesłychanie rozmno-
żyły się gryzonie, które zagrażały 
ludziom i nielicznym zwierzętom. 
W ogromnej cenie były psy i koty 
przywożone na sprzedaż z centralnej 
Polski. 

W budynku dawnej szkoły nie-
mieckiej uruchomiono w 1946 r. 

szkołę polską. Pierwszym nauczy-
cielem był Ferdynand Lewandow-
ski. Przez rok pomagała mu 
19-letnia Irena Żabczyńska z okolic 
Przasnysza. Szkoła w Łutynowie 
była początkowo 4-klasowa. Nauka 
odbywała się w klasach łączonych. 
Do szkoły tej uczęszczały dzieci  
z Łutynowa, Łutynówka, Świerko-
cina, i Nadrowa. Później szkoła była 
7-klasowa i w ostatnim okresie  
8-klasowa. Uczyli w niej m.in.: Kas-
przycki Gerard, Lendzion Janina, 
Wróbel Urszula i jej mąż Wróbel 
Henryk. Od 1973 r. przez wiele lat 
pracowała w niej jako nauczycielka 
Franciszka Brzozowska. Szkoła od-
grywała bardzo ważną rolę w edu-
kacji dzieci, a także była ośrodkiem 
kultury i integracji społeczności 
wiejskiej. 

W 1947 r. w Łutynowie zamiesz-
kała rodzina Panasiuków. Ojciec ro-
dziny, Stefan Panasiuk, był dobrym 
gospodarzem oraz rzemieślnikiem. 
Dorabiał jako wiejski kowal. W po-
łowie lat 60-tych założył kółko rol-
nicze i został jego prezesem. 
Posiadało ono kilka traktorów, mło-
carnię oraz sprzęt do upraw polo-
wych. Usługi miejscowego kółka  
w dużym stopniu ułatwiały ciężką 
pracę na roli. Działało ono do po-
łowy lat 70-tych, kiedy to zorgani-
zowano Spółdzielnie Kółek Rol- 
niczych, które przejęły zadania  
i sprzęt wiejskich kółek. 

Ważną rolę w życiu mieszkańców 
wioski odgrywał sołtys jako przed-
stawiciel władzy samorządowej. 
Pierwszym sołtysem po 1945 r. był 
Grzela. Po nim funkcję tę sprawo-
wał przez 20 lat (1950-1970) Stani-
sław Sieczkowski. Kolejny sołtys 
Bernard Grzybowski pobił rekord, 
gdyż był sołtysem ponad 30 lat. 
Przez trzy kadencje władzę sołecką 
sprawowali Zakrzewski Karol i póź-
niej jego żona Zakrzewska Kata-
rzyna.                                           ► 

COŚ Z HISTORII

Dzieci ze szkoły w Łutynowie z nauczycielką Matyldą Mroczek, 1956r.

Nauczycielka Franciszka Brzo-
zowska w swoim Łutynowie

Stanisław Sieczkowski, sołtys  
Łutynowa w latach 1950-1970
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Obecnie funkcję sołtysa, już 
czwartą kadencję, pełni Marzanna 
Kaczmarczyk. 

Po 1945 r. zaszły w Łutynowie po-
ważne zmiany. W pierwszych po-
wojennych latach tworzono od 
podstaw życie w nowej komunis-
tycznej rzeczywistości. Chłopi, któ-
rzy otrzymali ziemię (10-12 hek- 
tarów) i poniemieckie zabudowania 
musieli odbudować zniszczoną in-
frastrukturę i przywrócić produkcję 
rolną. Wymagało to ogromnego wy-
siłku i poświęcenia. W dodatku wła-
dze komunistyczne nie ułatwiały 
życia. Po 1950 r. zaczęto likwido-
wać prywatny handel i rzemiosło, 
podjęto działania w kierunku kolek-
tywizacji rolnictwa na wzór ra-
dziecki. Polscy chłopi stawili silny 
opór. Rolnicy z Łutynowa nie po-
zwolili na utworzenie spółdzielni 
produkcyjnej i utrzymali swoje pry-
watne gospodarstwa. Niestety brak 
wyższych dochodów uniemożliwiał 
inwestycje w lepszy sprzęt i budynki 
gospodarcze. Z tego powodu wieś 
była zaniedbana i przedstawiała 
coraz żałośniejszy wygląd. Dopiero 
w latach 60-tych sytuacja materialna 
rolników uległa nieznacznej popra-
wie. Niestety pojawiły się inne ne-
gatywne zjawiska, które miały 
wpływ na życie mieszkańców. Z te-
renów Warmii i Mazur zaczęli wy-
jeżdżać do Niemiec dawni rdzenni 
mieszkańcy.  

W Łutynowie mieszkały dwie ma-
zurskie rodziny. Rodzina Raczyń-
skich liczyła pięć osób. Rodzice, 
Emma i Karol, utrzymywali się  
z pracy na roli. Mieli trzy córki: 
Adelę urodzoną w 1935 r. i bliź-
niaczki Annę i Różę urodzone  
w 1936 roku. Cała rodzina przeżyła 
wojnę i wróciła do Łutynowa. 
Dziewczynki nie znały języka pol-
skiego, chodziły do niemieckiej 
szkoły w Łutynowie. Po wojnie 
kontynuowały naukę już w polskiej 
szkole. Po uzyskaniu wykształcenia 
ułożyły sobie życie w nowej, pol-
skiej rzeczywistości. Adela wyszła 
za mąż za Polaka Zakrzewskiego  
i do dziś mieszka w Łutynowie. Jej 
młodsza siostra, Róża, też wyszła za 
mąż za Polaka i mieszka w Łutyno-
wie. Raczyńscy nie zamierzali wy-
jeżdżać do Niemiec ze względu na 
podeszły wiek. Karol Raczyński 
zmarł i został pochowany na cmen-
tarzu ewangelickim w Olsztynku 
przy ul. Pionierów. Po jego grobie 
nie ma śladu. Emma Raczyńska 
zmarła i została pochowana na 
cmentarzu komunalnym w Olsz-
tynku przy ul. Wilczej.  

Karol Duscha był najbogatszym 
gospodarzem w Łutynowie. Miał 28 
hektarów ziemi i kilkanaście hekta-
rów lasu oraz duże solidne budynki 
gospodarcze i dom mieszkalny. 
Przeżył wojnę, wrócił do Łutynowa 

i całkowicie oddał się pracy. Miesz-
kał z żoną i córką. Praca była całym 
jego sensem życia. We wsi cieszył 
się szacunkiem bo miał różne ta-
lenty i chętnie pomagał ludziom. 
Mówił prawdziwą gwarą mazurską 
i lepiej znał język niemiecki niż pol-
ski. Po wielu latach ciężkiej pracy 
dorobił się sporego majątku, miał  
4 konie, 18 krów, cielaki i świnie. 
Prawdopodobnie pod namową córki 
i zięcia podjął starania o pozwolenie 
na wyjazd do Niemiec. Trwało to 
dosyć długo i kosztowało kilka świ-
niaków. Otrzymał zgodę na wyjazd, 
ale musiał zdać całe gospodarstwo 
na skarb państwa bez możliwości 
odszkodowania. Mógł zabrać do 
Niemiec majątek ruchomy. Do spe-
cjalnie wykonanych przez stolarza 
skrzyń zapakowano pościel, ubra-

nia, narzędzia, meble, zastawę sto-
łową, suchą kiełbasę, wędzonki  
i 1200 butelek spirytusu. Wszystko 
to trafiło do wynajętego wagonu to-
warowego i pojechało do RFN. Po 
wielu perypetiach Karol Duscha też 
dotarł do Niemiec zachodnich. Był 
już stary i nie mógł odnaleźć się  
w nowej rzeczywistości. Po kilku la-
tach zmarł. Jego pies, który został  
w Łutynowie utopił się w jeziorze. 

Lepsze czasy dla rolników nade-
szły w latach 70-tych, w tzw. epoce 
gierkowskiej. Zniesiono obowiąz-
kowe dostawy płodów rolnych. 
Wzrosły ceny i popyt na artykuły 
rolne. Praca w rolnictwie stawała się 
coraz bardziej opłacalna. Na wieś 
docierał lepszy sprzęt do uprawy  
w postaci narzędzi, ciągników, ma-
szyn rolniczych, samochodów. Bu-

dowano nowe domy mieszkalne, 
chlewnie, obory. Wieś stawała się 
coraz bardziej nowoczesna i lepiej 
zagospodarowana. Niestety ta wi-
doczna poprawa trwała zaledwie 
kilka lat i zakończyła się wielkim 
kryzysem gospodarczym i politycz-
nym. 

Prawdziwe i trwałe zmiany przy-
niosła dopiero transformacja ustro-
jowa po 1989 r. Upadek systemu 
komunistycznego wyzwolił aktyw-
ność i przedsiębiorczość ludzi. Po 
kilku latach kryzysu i ogromnego 
bezrobocia wreszcie zadziałały me-
chanizmy gospodarki rynkowej. 
Obecnie tylko nieliczni mieszkańcy 
Łutynowa utrzymują się z pracy na 
roli. Większość mieszkańców pra-
cuje w Olsztynku lub prowadzi 
działalność gospodarczą oraz usługi 
turystyczne. Wieś liczy ok. 300 
mieszkańców, z czego połowa to po-
tomkowie powojennych osiedleń-
ców. Reszta, to ludność napływowa, 
głównie z dużych miast traktująca 
Łutynowo jako miejsce wypo-
czynku i spokojnego życia na eme-
ryturze. 

Nowoprzybyli mieszkańcy zinte-
growali się z miejscowymi i wspól-
nie działają na rzecz rozwoju wsi, 
ochrony zabytków oraz okolicznej 
przyrody. Stanisław Andrzejewski 
własnymi siłami odrestaurował 
zniszczoną dzwonnicę na cmentarzu 
wiejskim po drugiej stronie jeziora. 
Jan Fankulewski podarował część 
swojej działki pod budowę nowej 
kapliczki. 

W ostatnich latach następuje dyna-
miczny rozwój Łutynowa. Powstało 
wiejskie centrum kultury i rekreacji 
z pełnym wyposażeniem świetlicy, 
placem zabaw i boiskiem do siat-
kówki. Urządzono plażę nad jezio-
rem i zbudowano drogę spacerową 
wokół części jeziora. Na stromym 
brzegu usunięto dzikie zakrzaczenia 
i posadzono krzaki róż. Urucho-
miono kanalizację wiejską, dzięki 
czemu poprawiła się czystość je-
ziora, które stanowi główną atrakcję 
i ozdobę wioski. Od kilku lat działa 
sklep, a główna droga biegnąca 
przez Łutynowo została zmoderni-
zowana i pokryta nawierzchnią  
asfaltową. Większość mieszkańców 
dba o czystość swoich posesji, re-
montuje domy i budynki gospodar-
cze, stawia nowe ogrodzenia, sadzi 
kwiaty i krzewy ozdobne. Wieś 
zmienia swoje oblicze i z każdym 
rokiem staje się bardziej zasobna  
i urokliwa. Jest to ogromna zasługa 
mieszkańców Łutynowa, rady sołec-
kiej, wieloletniej sołtys Marzanny 
Kaczmarczyk i radnego Andrzeja 
Salwina, który mocno wspiera ini-
cjatywy społeczne ważne dla miesz-
kańców w jego okręgu.  

 
�BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI

Nowa kapliczka w Łutynowie / fot. ze zbiorów B. Kuźniewskiego

COŚ Z HISTORII

        Wiejskie pogaduchy, 1964 r. / fot. ze zbiorów B. Kuźniewskiego
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OLSZTYNEK I OKOLICE

21 lutego 1929 roku weszła w życie 
uchwalona przez pruską Radę Mi-
nistrów „Ordynacja dotycząca ure-
gulowania szkolnictwa dla mniej-
szości polskiej w państwie pruskim”. 
Zezwalała ona na zakładanie oraz 
prowadzenie w Niemczech prywat-
nych szkół z polskim językiem wy-
kładowym. Pojawiła się szansa utwo-
rzenia w Zielonowie szkoły polskiej. 
Mocno walczył o to Michał Len-
gowski. Niestety pomimo tego  
w roku 1932 lub 1933 w jednym  
z prywatnych domów urządzono 
szkołę niemiecką. Była ona niewielka 
i obejmowała tylko jedno pomiesz-
czenie (drugie było przeznaczone 
dla nauczyciela), dlatego w roku 
1936 powstały nowe plany i przy-
stąpiono do budowy budynku nowej 
szkoły niemieckiej, którą ukończono 
w 1938 r. W okresie tym w Zielono-
wie w domu Michała Lengowskiego 
działała prężnie biblioteka polska, 
którą opiekował się syn Lengow-
skiego Franciszek. Jak wspomina 
sam Lengowski, biblioteka ta „...prze-
trwała czasy hitlerowskie, aż do od-
rodzenia Polski, które objęło i naszą 
Warmię”. 

Niemiecka szkoła w Zielonowie 
obejmowała 7 łączonych klas,  
w których uczyło 2 nauczycieli, Bo-
czek i Moric (Moritz). Podlegała 
ona pod szkołę w Gryźlinach,  

w której dyrektorem w tym czasie 
był Szulc. Dyrektor często przyjeż-
dżał do Zielonowa na wizytacje. Za-
jęcia lekcyjne odbywały się przez 
cały okres II wojny świato- 
wej i uczęszczało na nie około  
40 dzieci. 

W okresie od listopada 1938 r. do 
czerwca 1942 r. w Zielonowie sta-
cjonowała niemiecka szkoła BFS3 
[Blindflugschule = szkoła ślepego 
pilotażu]. Szkoła miała nauczyć lot-
ników pilotowania samolotów przy 
złej widoczności w oparciu tylko na 
wskazaniach przyrządów pokłado-
wych. Komendantem szkoły w latach 

1939-42 był ppłk Hermann Ritter 
von Lechner, który wsławił się sku-
tecznymi atakami w czasie I wojny 
światowej. W okresie do końca  
II wojny światowej komendantem 
szkoły był Otto Babekuhl. W czasie 
wojny działała tutaj także szkoła lot-
nicza pilotów bombowców nurku-
jących Ju-87 Stuka (z niem. Sturz-
kampfflugzeug). Ćwiczenia na cel-
ność bombardowania odbywały się 
na jeziorze Pluszne, a dokładniej na 
trzcinowej wyspie w południowej 
części akwenu. Na wyspie była wy-
budowana prostokątna betonowa 
platforma, w którą mieli celować 

lotnicy. Zimą na lodzie pokrytym 
śniegiem, "rysowano" autentyczne 
plany kwartałów miasta Londyn, na 
których ćwiczono bombardowanie 
celów specjalnych. Do ćwiczeń uży-
wano specjalnych betonowych bomb, 
które były znacznie tańsze od praw-
dziwych. Zajęcia teoretyczne obydwu 
szkół wojskowych odbywały się 
prawdopodobnie w salach budynku 
szkoły w Zielonowie.  

Z obecnością szkoły lotniczej pi-
lotów bombowców nurkujących Ju-
87 Stuka związana jest historia 3 
katastrof lotniczych w okolicach Zie-
lonowa. Pierwsza z nich wydarzyła 
się 31.07.1944 roku. Podczas nie-
udanego lądowania zginęło dwóch 
lotników, Josef Irion oraz Fritz Becke. 
Druga miała miejsce 05.08.1944 r. 
Podczas treningu jeden z pilotów 
nie zdołał wyprowadzić maszyny  
z lotu  nurkującego i rozbił się nie-
spełna kilometr od wiejskich zabu-
dowań. Pilot, Franz Obernberger 
zginął na miejscu, a ciało pochowano 
na cmentarzu w Gryźlinach. Trzecia 
katastrofa wydarzyła się zaledwie 
tydzień po poprzedniej, 12.08.1944 
roku. Także podczas lądowania rozbił 
się samolot z dwuosobową załogą. 
W wyniku zdarzenia, radiooperator 
został ciężko ranny, a pilot Alfred 
Sedlmeyer zginął na miejscu. Rów-
nież on został pochowany na cmen-
tarzu w Gryźlinach. Ale najbardziej 
znaną i opisywaną we współczesnej 
prasie katastrofą jest ta z 06.08.1944 
r. Tego dnia o godz. 11.15, samolot 
szkoleniowy Ju 87D-5 rozbił się  
o taflę Jeziora Plusznego po nieudanej 
próbie wyjścia z lotu nurkowego. 
Po zakończeniu II wojny światowej, 
w lipcu 1958 płetwonurkowie z War-
szawskiego Klubu Płetwonurków 
zorganizowali wyprawę na Jezioro 
Pluszne z zamiarem wydobycia za-
topionego „Sztukasa”. Samolot został 
odnaleziony na głębokości 10 m.  
W wyniku uderzenia kadłub był od-
dzielony od skrzydeł i złożył się  
w „harmonijkę”. Wewnątrz znajdo-
wały się ciała załogi, które po wy-
dobyciu zostały pochowane na cmen-
tarzu w Orzechowie. Po latach,  
w dniu 09.09.2003 roku Fundacja 
"Pamięć" zleciła prace ekshumacyjne 
niemieckich lotników. Ciała prze-
niesiono na cmentarz żołnierzy nie-
mieckich w Bartoszach, gmina Ełk. 
Większe elementy samolotu w tym 
silnik zostały wydobyte z dna jeziora. 
Aluminiowy kadłub i płatowiec  
                                                              ► 

WĘDRÓWKI Z HISTORIĄ 
– Zielonowo, wieś na skraju Warmii (cz. 2)

Szkoła w Zielonowie - okres II wś.

Mapa z 1955 r. - Zielonowo jako Zieleniak



trafiły do skupu złomu, silnik został 
kupiony przez Zakład Maszyno-
znawstwa Mleczarskiego przy Wyż-
szej Szkole Rolniczej w Olsztynie.  

Po zakończeniu II wojny światowej 
w budynku szkoły powstały miesz-
kania dla 3 rodzin. Z chwilą, kiedy 
budynek i przyległy teren zostały 
przejęte przez Państwowe Zakłady 
Mięsne w Olsztynie, 2 rodziny wy-
prowadziły się. Członków pozostałej 
rodziny zatrudniono do opieki nad 
zabudowaniami i terenem. W bu-
dynku organizowano kolonie letnie 
dla dzieci i wczasy dla pracowników. 
Po sprywatyzowaniu Zakładów Mięs-
nych budynki przejął Urząd Miasta 
Olsztyna i przekazał w użytkowanie 
Zespołowi Szkół Ekonomicznych  
w Olsztynie. Odbywały się tutaj tur-
nusy wypoczynkowe dla nauczycieli. 
Kolejnym zarządzającym stało się 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Olsztynie, które organizowało 
noclegi dla wszystkich chętnych. Na 
terenie przyległym do szkoły/schro-
niska zaczęto budowę małych dom-
ków kempingowych. Były to domki 
z "odzysku" i pochodziły z pobli-
skiego ośrodka wypoczynkowego 
KC PZPR "Kormoran" w Mierkach. 
W międzyczasie schroniskiem i dom-
kami letniskowymi przez pewien 
czas zarządzał Państwowy Dom 
Dziecka w Gryźlinach, który po 
kilku latach przekazał budynek  
z powrotem Szkolnemu Schronisku 
Młodzieżowemu w Olsztynie. Po-
garszający się stan techniczny dom-
ków kempingowych i budynku daw-
nej szkoły spowodował znaczny spa-
dek zainteresowania się turystów 
wypoczynkiem w schronisku. Władze 
olsztyńskie zdecydowały o podzie-
leniu przyległego terenu na odrębne 
działki i sprzedaży ich w formie 
przetargu. Jako ostatnia sprzedała 
się działka z budynkiem dawnej zie-
lonowskiej szkoły. W chwili obecnej 
budynek doczekał się kapitalnego 
remontu. 

Z Zielonowem i jego najbliższą 
okolicą związana jest legenda o mo-
ście przez Jezioro Pluszne Małe: 
„...odnoga Plusznego "Małe Pluski" 
zwana, miała kiedyś most pod Gro-
melem, o czem świadczą jeszcze 
słupy w wodzie. Tą drogą dawni 
biskupi warmińscy sobie drogę skra-
cali od strony Grynału lub Gromela 
ku Kucharzewu”. Tak pisał w roku 
1917 ksiądz Walenty Barczewski  
w dziele "Geografia polskiej Warmii" 
o legendarnym dzisiaj "Moście Ko-
pernika" w pobliżu Zielonowa (Gry-
nał). Gromel to oczywiście młyn na 
strudze, a Kucharzewo to nieistnie-
jąca już wieś na południowym brzegu 
Jeziora Plusznego. W bliskim są-
siedztwie młyna miała rzekomo znaj-
dować się przeprawa (most) przez 
jezioro. W wielu publikacjach spot-
kałem się z powielaną informacją  

o mapie z roku 1870, na której most 
był zaznaczony. Niestety w dostęp-
nych źródłach online nie udało mi 
się do tej pory znaleźć tej mapy.  
W miejscu domniemanego mostu  
istnieje do dzisiaj jedyna droga pro-
wadząca bezpośrednio nad brzeg je-
ziora, co mogłoby wskazywać na 
jego lokalizację. Mostem tym miał 
rzekomo przeprawiać się wielokrotnie 
sam Mikołaj Kopernik. Kapituła 
warmińska była w początkach XVI 
w. właścicielem w południowej War-
mii 59 wsi chłopskich w komor- 
nictwie olsztyńskim, obejmujących 
około 1700 łanów chełmińskich. Na-
tomiast w komornictwie pieniężeń-
skim (melzackim) w części środko-
wej Warmii podlegało jej 60 wsi 
czynszowych liczących około 1950 
łanów. Zarząd ogółu dóbr kapitulnych 
spoczywał w ręku administratora.  
Do jego obowiązków należał zarząd 
nad całością dóbr, a więc zbieranie 
wszelkich dochodów z wsi i folwar-
ków, troska o ich należyte zagospo-
darowanie, wreszcie zwierzchnie są-
downictwo nad ogółem poddanych. 
Kopernika wybrano na administratora 
dóbr kapitulnych po raz pierwszy  
8 listopada 1516 r. i urząd ten spra-
wował nieprzerwanie przez okres 
trzech lat (do 8 listopada 1519 r.). 
Ponownie wybrano go na to stano-
wisko zapewne 8 listopada 1520 r., 
w okresie wojny polsko-krzyżackiej, 
która wyniszczała okupowaną czę-

ściowo przez Krzyżaków biskupią 
Warmię. Z racji swego urzędu ad-
ministratora dóbr kapitulnych Ko-
pernik w latach 1516-1519 i 1520-
1521 przebywał na terenie obu ko-
mornictw kapitulnych, rezydując 
przeważnie na zamku kapituły  
w Olsztynie, rzadziej w Pieniężnie 
(Melzaku) i częściowo objeżdżał 
wsie chłopskie dla załatwienia spraw 
gospodarczo-majątkowych. Świa-
dectwem tego są zapisy w „Loca-
tiones mansorum desertorum” („Lo-
kacjach łanów opuszczonych”). Czyn-
ności lokacyjne Mikołaja Kopernika 
wymagały najczęściej jego obecności 
na miejscu, w zasiedlanej wsi. Ko-
pernik podróżował często po admi-
nistrowanych terenach, zazwyczaj 
w obecności swojego pacholika Hie-
ronima i sługi Wojciecha Szebul-
skiego (Cebulskiego).  Łączna liczba 
zapisów wykonana przez Kopernika 
w „Locationes mansorum deserto-
rum” wynosi 73. W czasie prawie  
4 lat swojego urzędowania Kopernik 
odwiedził 43 osady, wiele z nich 
kilkakrotnie i przedsięwziął w tym 
celu 71 podróży (często dwu- i trzy-
dniowych). W okolicach Zielonowa 
Kopernik był wielokrotnie. Przed 
30 stycznia 1517 r. odwiedził Gryź-
liny, 4 i 23 marca Pluski. 12 lipca 
1518 r. ponownie Gryźliny i jeszcze 
raz 6 kwietnia 1519 roku.  

Ciekawa relacja z próby odnale-
zienia szczątków tego mostu znajduje 
się na internetowej stronie "Nurkowa 
Polska". Pod koniec kwietnia 2003 
roku płetwonurkowie z olsztyńskiego 
Akademickiego Klubu Płetwonurków 
„Skorpena” oraz zaproszeni goście 
zorganizowali dwudniową akcję po-
szukiwawczą, której celem było od-
nalezienie szczątków legendarnego 
mostu. Prawdopodobna lokalizacja 
mostu to przewężenie zatoki niecały 
kilometr od Zielonowa. W chwili 
obecnej odległość pomiędzy brze-
gami jeziora w tym miejscu to około 
100 m, ale należy wiedzieć, że  
w czasie powstania mostu odległość 
ta była mniejsza, gdyż poziom wody 
w jeziorze był niższy o około 1,5 m 
(wg. Tomasza Sowińskiego autora 
książki "Tajemnice Warmii i Mazur"). 

Związane to było z budową zapory 
wodnej zwanej obecnie "węgornią", 
a znajdującą się na krańcu j. Plusz-
nego w okolicach Swaderek. Śluza 
ta umożliwiała spiętrzenie i podnie-
sienie lustra wody o około 1,5 m. 
Zapora zwana "węgornią" oraz be-
tonowe umocnienia i śluzy w okoli-
cach Leśnictwa Stawiguda, Miodó-
wka, Wymoju i Jeziora Sarąg two-
rzyły niemiecki system zalewowy 
mający uniemożliwić przejście woj-
skom radzieckim podczas II wojny 
światowej. Płetwonurkowie w trakcie 
poszukiwań znaleźli dwa sterczące 
z dna pale o średnicy 35 i 20 centy-
metrów, długie na kilka metrów i 
kilka mocno zniszczonych desek. 
Pale znajdowały się na głębokości 
4,5 m w odległości około 10 m od 
brzegu. „…Konstrukcja podwodna 
zachowała się w bardzo złym stanie. 
Z rzędów pali pozostały tylko poje-
dyncze drewniane bale. Kiepska prze-
jrzystość wody oraz mnóstwo drew-
nianych elementów po wszelkiej ma-
ści pomostach wędkarskich i zwalo-
nych drzewach utrudniały precyzyjna 
identyfikację. Jak się okazało, było 
to jedyne miejsce, gdzie zlokalizo-
waliśmy pale wystające z dna”, „…
Koniec mostu to okres I wojny świa-
towej. Wysadzenie przeprawy nastą-
piło podczas bitwy pod Tannenber-
giem (obecnie Stębark, gmina Grun-
wald) w ostatnich dniach sierpnia 
1914 r. Tym sposobem, Niemcy unie-
możliwili uciekającym, carskim żoł-
nierzom przeprawę na drugą stronę 
jeziora.”(Paweł Laskowski - AKP 
„Skorpena”). Być może niebawem 
doczekamy się kolejnej wyprawy na 
dno Jeziora Plusznego w celu cał-
kowitego potwierdzenia istnienia 
„Mostu Kopernika”, gdyż do tej 
pory legenda nie doczekała się badań 
z prawdziwego zdarzenia. 

Na przełomie 1937 i 1938 roku 
władze niemieckie zaczęły w pobliżu 
Gryźlin wykupywać od rolników 
ziemię. Swoją ziemię sprzedały mię-
dzy innymi rodziny Baukrowitz, 
Wieczorek i Laskowski, których gos-
podarstwa znajdowały się na intere-
sującym Niemców terenie. W 1938 
roku rozpoczęto prace budowlane, 
począwszy od prac melioracyjnych 
na łąkach, aż po budowę infrastruk-
tury technicznej, budynków i bara-
ków. Tak powstało lotnisko Luftwaffe 
w Gryźlinach zwane "Lotnicze 
Gniazdo Gryźliny" (Fliegerhorst 
Grieslienen). 1 września 1939 roku 
z lotniska w Gryźlinach startowały 
samoloty z rozkazem bombardowania 
Warszawy. Początkowo użytkowano 
samoloty Junkers W.34, Ju 52 i Ju 
86 oraz Focke-Wulf Fw 58, a potem 
także Heinkel He 111, Junkers Ju 
88, Siebel Si 204 i Caudron C.445. 
W Zielonowie, gdzie stacjonowali 
piloci, znajdowały się warsztaty  
i kasyno oficerskie. 20 stycznia 1945 
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Mikołaj Kopernik - administra-
tor dóbr kapitulnych, często 
przebywał w pobliżu Zielonowa

Junkers-Ju-87-Stuka - piloci tych samolotów mieszkali i szkolili się 
w Zielonowie



roku lotnisko w Gryźlinach zostało 
pospiesznie ewakuowane, wojska 
Luftwaffe opuściły je wywożąc co 
cenniejsze rzeczy. Na lotnisku po-
zostały wraki samolotów i wiele 
uszkodzonego sprzętu. Po przejściu 
frontu lotnisko przejęło wojsko ra-
dzieckie i także wykorzystywało je 
do celów militarnych. Startowały 
stąd samoloty bombardujące między 
innymi Królewiec (Königsberg / Ka-
liningrad). W Gryźlinach stacjono-
wały między innym samoloty U-2 
(po śmierci konstruktora przemia-
nowane na Po-2 "Polikarpow"), zwa-
ne potocznie "kukuruźnik". Samoloty 
te wykonywały głównie loty nocne, 
bombardując zaplecze wojsk nie-
mieckich. Pilotami tych samolotów 
były głównie kobiety, które Niemcy 
nazywali nocnymi wiedźmami (niem. 
Nachthexen).  

Równolegle z ewakuacją lotniska 
wydano rozkaz mieszkańcom Zie-
lonowa opuszczenia swoich domów. 
W całym Zielonowie, jak opisuje  
w swoich wspomnieniach Michał 
Lengowski „…zostały tylko cztery 
osoby, 82-letnie małżeństwo nazwi-
skiem Kolender z synem i jeden star-
szy sanitariusz”. Po ucieczce miesz-
kańców w głąb Niemiec, wielu nie 
powróciło już do Zielonowa i roz-
poczęło nowe życie. Wśród nielicz-
nych, którzy powrócili na swoje gos-
podarstwa była rodzina Lengowskich. 

„…w mojej wsi Zielonowie znisz-
czone zostały tylko dwa gospodarstwa 
i jedna stodoła. Brak było odzieży, 
żywności, mebli, inwentarza żywego, 
wozów i częściowo maszyn”. Rodzina 
Kolendrów i sanitariusz, którzy po-
zostali we wsi, po powrocie Len-
gowskich do Zielonowa już nie żyła. 
Prawdopodobnie zostali zamordo-
wani przez żołnierzy radzieckich 
stacjonujących w wiosce. 

Po zakończeniu II wojny światowej 
zarządzeniem "Ministra Administracji 
Publicznej - o przywróceniu i usta-
leniu nazw miejscowości” z dnia 
17.10.1949 r. dotychczasową, nie-
miecką nazwę wioski, Grünau zmie-
niono na Zieleniak. Kolejne zarzą-
dzenie z dnia 11.12.1996 r. „Mini-
stra-Szefa Urzędu Rady Ministrów 
– w sprawie ustalenia i zmiany nazw 
niektórych miejscowości” wprowa-
dziło obowiązującą do dzisiaj nazwę 
wioski – Zielonowo. 

W opustoszałym po wojnie Zielo-
nowie pozostały puste budynki, które 
z czasem ponownie były zasiedlane 
przez powracających mieszkańców. 
Początek lat 60-tych to okres, kiedy 
w Niemczech rozpoczęła się kam-
pania zachęcająca rodziny mieszka-
jące na Warmii do łączenia się z ro-
dzinami mieszkającymi w Nie-
mczech. W tym czasie wiele rodzin 
z Zielonowa zachęcone perspektywą 
lepszego życia opuściło rodzinną 

wieś i wyjechało do Niemiec. Dzia-
łanie takie dotknęło wiele wsi na te-
renie Warmii i Mazur, a Zielonowo 
nie było odosobnionym przypadkiem. 
Jak wspomina Pan Reinhard Wisch-
newski, dawny mieszkaniec Zielo-
nowa, opuszczone budynki po miesz-
kańcach, którzy wyjechali do Nie-
miec były szybko zajmowane przez 
„…wyższych urzędników, prokura-
torów, ministrów, lekarzy”. Rozpoczął 
się powolny, stopniowy wzrost za-
interesowania się Zielonowem pod 
względem turystycznym. Na wolnych 
działkach zaczęły powstawać domki 
letniskowe, a na terenie przylegają-
cym do budynku szkoły powstało 
osiedle domków kempingowych 
wchodzących w skład organizacji 
turystycznej Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych. Po wielu 
latach działalności schronisko zostało 
zlikwidowane, a przyległy teren wraz 
z budynkiem podzielono na działki 
i sprzedano. Droga dojazdowa do 
Zielonowa doczekała się remontu  
i z drogi polno-szutrowej zamieniła 
się w asfaltową. W latach 2014-
2015 wybudowano w Zielonowie 
sieć wodociągową i kanalizacyjną, 
a w roku 2018 nowy pomost nad je-
ziorem. Wszystkie te inwestycje 
sprawiły, że Zielonowo stało się 
wioską atrakcyjną nie tylko dla sta-
łych mieszkańców, ale także dla tu-
rystów odwiedzających Zielonowo.  

Dla uczczenia 100 rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę 
odsłonięto w Zielonowie obelisk 
upamiętniający Michała Lengow-
skiego. Ustawiono go w pobliżu 
miejsca, gdzie od 1908 roku mieszkał 
Lengowski. W celu zachowania pa-
mięci o początkach wsi i nazwach 
historycznych, z inicjatywy miesz-
kańców Zielonowa, a na wniosek 
Rady Gminy w Stawigudzie struga 
zasilająca dawny młyn otrzymała 
nazwę Struga Gromelska. 
 

�ADAM NAWACKI  
 
Opracowano na podstawie: 
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielonowo_ 
(województwo_warmińsko-mazurskie) 
- http://copernicus.torun.pl/archiwum/ 
Pisma_administracyjne/2 
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokacje_ 
łanów_opuszczonych 
- https://nurkowapolska.pl/123,Pluszne-
Wielkie-jezioro-pelne-tajemnic-Most-Ko-
pernika-cz3.html  
- https://nurkowapolska.pl/65,Pluszne-
Wielkie-jezioro-pelne-tajemnic-Junkers-z-
Plusznegocz2.html 
- Walenty Barczewski, - „Geografia pols-
kiej Warmii",  1917 
- Jan Chłosta, - „Gryźliny – wieś u źródeł 
Pasłęki”, 2008 
- Jan Chłosta, - „Z Gryźlin do Berlina  
i polskiego Dębna – Nad biografią Jana 
Baczewskiego (1890-1958)”, 2017 
- Michał Lengowski, - „Na Warmii  
i w Westfalii”, 1972 
- osobiste wspomnienia Pani Wandy 
Trawińskiej  oraz Pana Reinharda  
Wischnewskiego 

Dobiegły końca prace porząd-
kowe na tzw. „Małym cmenta-
rzu”. Jest to cmentarz usytuowany 
przy ulicy Leśnej nieopodal Leś-
niczówki Jagiełek, na którym po-
chowanych jest 63 żołnierzy armii 
niemieckiej z okresu I wojny świa-
towej (Bitwy pod Tannenbergiem 
z 1914 roku).  

 
Członkowie Stowarzyszenia do 

Pielęgnowania Dóbr Kultury Nie-
mieckiej im. Emila von Behringa  
w Olsztynku na przełomie maja  
i czerwca porządkowali teren za-
pomnianego cmentarza.  

W ramach prac wykarczowano 
grubą warstwę korzeni i krzewów, 
między mogiłami z kamienia pol-
nego wykonano nowe krawężniki. 
Ponadto powstała nowa aleja pro-
wadząca od drogi do pomnika. Na 
zakończenie prac ziemnych wyko-
nano nowe nasadzenia. Tuż przy 
drodze  postawiono tablicę informa-
cyjną z opisem historii „Małego 
cmentarza” w języku polskim, nie-
mieckim i angielskim.   

Wymienione prace zostały zreali-
zowane dzięki przyznanej przez Bur-
mistrza Olsztynka dotacji (w wyso-
kości 1000 zł) w otwartym kon- 
kursie ofert na realizację zadań pub-
licznych w Gminie Olsztynek na 
2021 r. w zadaniu: „Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kulturalnych i dzie-
dzictwa narodowego poprzez Pro-
mowanie walorów krajoznawczych, 
historycznych i kulturalnych re-
gionu”, w którym ofertę złożyło Sto-
warzyszenie do Pielęgnowania Dóbr 
Kultury Niemieckiej im. Emila  
v. Behringa w Olsztynku na projekt 
pt.: „Tablica upamiętniająca”.  

�UM OLSZTYNEK

Przywrócono świetność grobom wojennym
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Na zdjęciu po lewej stronie dawny cmentarz, 
powyżej członkowie Stowarzyszenia podczas 
prac porządkowych / fot. Stowarzyszenie
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Z okazji rocznicy chcę 
zwrócić uwagę i przybliżyć 
udział kobiet w Powsta- 
niu Warszawskim. Pamięć  
o nich najczęściej  wyrażana 
była w piosenkach powstań-
czych. Od kilku lat możemy 
usłyszeć jak „Warszawiacy 
śpiewają powstańcze pio-
senki” w programie TVP. To 
w piosence „Sanitariuszka 
Małgorzatka” słyszymy: Sa-
nitariuszka „Małgorzatka” 
/ To najpiękniejsza jaką 
znam / Na pierwszej linii do 
ostatka / Promienny uś-
miech niesie nam. 

A gdy nadarzy ci się gratka 
/ Że cię postrzelą w prawy 
but / To cię opatrzy „ Mał-
gorzatka” / Słodsza niż 
przydziałowy miód. 

 
Tajemniczą „Małgorzatką” 

była sanitariuszka Janina 
Załęska, która ratowała Jana 
Markowskiego (ps. Krzysz-
tof), gdy doznał kontuzji od 
wybuchu pocisku rakieto-
wego z  „szafy-krowy”. To 
właśnie Jan Markowski na-
pisał melodię do tekstu Mi-
rosława Jezierskiego (ps. 
Karnisz) na cześć „Małgo-
rzatki”. 

O roli sanitariuszek sły-
chać jeszcze w piosence 
„Pałacyk Michla”. Oprócz 
konkretnej pomocy sanita-
riuszek, czyli opatrywaniu 
ran, uśmierzaniu bólu, za-
bezpieczaniu rannych poja-
wiają się i inne bezcenne 
działania, jak mówią słowa 
piosenki: Każdy chłopaczek 
chce być ranny /  sanita-
riuszki - morowe panny /  
i gdy cię kula trafi jaka/ po-
prosisz pannę – da ci bu-
ziaka – hej! 

W innej piosence, 
„Zośka”, młodzi powstańcy 
wyśpiewują; Zośko, Zosiu, 
hej, Zosieńko! / Maszerować 
chodź panienko / Przecież 
idziem w bój/ W tan przy 
świście kul / Seryjką z pe-
emu / W rytm tego refrenu / 
Wybijaj takt. Tak waśnie 
chłopcy proszą o wsparcie 

duchowe, jakże potrzebne  
w tak trudnych chwilach. 
Samo wspomnienie o Zo-
sieńce daje im siłę by wal-
czyć o Warszawę. 

Najbardziej ujmującą jest 
opowieść o „Dziewczynie  
z granatem w ręce”: „Żoli-
borz, Ochota, Wola, Różaną 
po schodkach w dół / Dziew-
częta spod Parasola żołnier-
ski włożyły strój / Błękitna 
chustka marzenie, w koszyku 
granaty dwa / i zdjęcie chło-
paka w kieszeni, pamiątka 
letniego dnia. 

Dziewczyno z granatem  
w ręce / Dziewczyno w zie-
lonej sukience / Warszawa 
się broni, walka trwa /  
O wolność, o honor, o kraj! 
/ Do broni dziewczyno ko-
chana / Do broni chłopaku 
mój / Wnet wolna będzie 
Warszawa / Do broni, po 
wolność, na bój! 

Powstańcy na Starówce – 
tam poczta broni się / List 
pisze sanitariuszka: „ Wal-
czymy, kocham cię!”/ I tylko 
czasem dłonie , słowa jakie-
goś strzęp / On z batalionu 
„Zośka”, a ona – kto to wie. 

Zza rogu seria z kaemu, 
ciszę przerywa „Ta, ta”!  
/ Niewolę rozrywa granat  

i błyskawicy strzał / War-
szawa jeszcze się broni / Weź 
miła dwie filipinki / Za-
wleczka jest tutaj / zobacz 
podobna do twojej szminki. 

Dziewczyno z granatem  
w ręce / Dziewczyno w zie-
lonej sukience / Warszawa 
się broni, walka trwa:  
/ O wolność, o honor, o kraj! 
/ Do broni dziewczyno ko-
chana / Do broni chłopaku 
mój.” 

Takich anonimowych dzie-
wcząt walczących w po-
wstaniu były dziesiątki. To 
dla pamięci o nich jest ta 
piosenka. 

Kobiety w Powstaniu War-
szawskim to nie tylko mo-
rowe panny. Kim były 
kobiety Powstania War-
szawskiego?  

Kwestie związane z udzia-
łem kobiet w powstaniu wy-
jaśniono dopiero 12 sierpnia 
1944 r. w rozkazie gen. 
Chruściela nr 15. Podkre-
ślono w nim, że wszystkie 
kobiety, „które w okresie 
konspiracji złożyły przy- 
sięgę i zostały zaliczone  
w stan formacji AK”, zgod-
nie z rozkazami Komendy 
Głównej Armii Krajowej   
nr 59, 129 i 1367 zostały zo-

bowiązane do służby w cza-
sie powstania. Oprócz nich 
do udziału w walce zgłosiło 
się wiele ochotniczek po-
zostających wcześniej poza 
konspiracją. Ponadto do 
Wojskowej Służby Kobiet 
(WSK) włączono wówczas 
także zespoły harcerek prze-
szkolonych w zakresie łącz-
ności i służby sanitarnej. 
Niemal co czwarty powsta-
niec warszawski był kobietą 
– sanitariuszką, łączniczką, 
żołnierką z karabinem na ra-
mieniu. Brały udział w naj-
ważniejszych powstańczych 
działaniach na równi z męż-
czyznami. Trudno precyzyj-
nie określić ile kobiet 
żołnierzy wzięło udział w 
działaniach powstańczych. 
Prawdopodobnie było ich 
około siedmiu tysięcy. Sza-
cuje się nawet, że jedenaście 
tysięcy. Przez cały okres 
trwania walk kobiety ofiar-
nie wykonywały przydzie-
lone im zadania. Wojskowa 
Służba Kobiet, której sze-
fem była płk Maria Wittek, 
zajmowała się rozdziela-
niem i koordynacją różnego 
rodzaju zadań. Najliczniej-
szą grupą były pielęgniarki  
i sanitariuszki, bo aż ok.  

5 tysięcy. Drugą co do wiel-
kości grupę stanowiły łącz-
niczki. W momencie wybu- 
chu powstania zewidencjo-
nowano 783 osoby. Tylko  
w WSK Obwodu Podmiej-
skiego było w  czasie wojny 
w łączności, kolportażu  
i służbie sanitarnej około 
2000 kobiet.  Dzięki po-
święceniu i czujności łączni-
czek poczta konspiracyjna 
w Okręgu Warszawskim 
funkcjonowała przez cały 
okres okupacji z dużą do-
kładnością, a dekonspiracje 
były bardzo rzadkie i prawie 
nigdy nie pociągały za sobą 
tragicznych skutków. Rów-
nież praca łączniczek w od-
działach bojowych była 
odpowiedzialna i niebez-
pieczna. Do innych zadań 
zaliczał się kobiecy oddział 
sabotażowo-dywersyjny 
„Dysk”, który składał się  
z 85 kobiet. W grupie mine-
rek było ich około 16. Jedna 
z nich, Barbara Matys ps. 
„Baśka-Bomba”, która by- 
ła zawodową pielęgniarką,  
w książce Łukasza Model-
skiego pt. „Dziewczyny wo-
jenne” wspomina tak: 
Produkowałyśmy granaty, 
chodziłyśmy jako wsparcie 

SANITARIUSZKA MAŁGORZATKA  
I INNE DZIEWCZYNY WOJENNE

�STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

77 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło najkrwawsze powstanie – Powstanie Warszawskie przeciwko nie-
mieckiemu okupantowi. W tym roku również w godzinie „W” czyli o godzinie 17.00 w Warszawie i innych miejscach 
w Polsce zawyją syreny. Ten alarm przypomina Polakom o wybuchu powstania i o tym, jak ogromną daninę krwi 
poniosła Warszawa. To na rozkaz Hitlera miała być zrównana z ziemią i unicestwiona jak starożytna Kartagina. 

Wymarsz patrolu sanitarnego Wojskowej Służby Kobiet AK na ulicy Moniuszki 9, 5.08.1944 r. / fot. Eugeniusz Lokajski 
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SORBET CYTRYNOWY 
 
SKŁADNIKI: 
•   2 szklanki wody 
•   szklanka cukru 
•   1,5 szklanki soku i miąższu  
    z cytryn 
•  skórka otarta z 2 cytryn 
 

 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
•  Zagotuj wodę z cukrem. 
•  Zmniejsz ogień, gotuj 5 minut,  
    wystudź. 
•  Do syropu dodaj sok z cytryny  
    i otartą skórkę. 
•  Płyn przelej do płaskiego  

    naczynia, przykryj. 
•  Wstaw na godzinę do zamrażarki.  
    Po tym czasie przemieszaj  
    widelcem. 
•  Ponownie wstaw do zamrażarki  
    na godzinę. 
•  Proces powtarzaj jeszcze 3-4 razy. 
•  Z gotowej, zmrożonej masy  
    formuj porcje. 
•  Podawaj je w miseczkach  
    z cytryn. 

Natasza Kurzyńska,  
Aleksandra Malik, Julia Zega  

 
 
KIWI SHAKE  
 
Jeżeli lubisz kiwi to właśnie przepis 
dla ciebie: orzeźwiający shake kiwi 
z  3 składników! Idealny na gorące 
lato.  Przepis ten można zrobić z in-
nymi owocami, np. z truskawką, ma-
liną czy wiśnią.  
 

SKŁADNIKI: 
•   2 owoce kiwi 
•   jeden pojemniczek jogurtu  
    naturalnego 
•  1 łyżeczka cukru waniliowego 
 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:  
•  Owoce umyć, obrać i pokroić  
    na mniejsze kawałki. 
•  Do naczynia dolać jogurt,  
    przesypać owoc, a także cukier. 
•  Miksować za pomocą blendera. 
•  Przechowywać w lodówce  
    maksymalnie jeden dzień. 

 
Emilia Michalak, Lena Kośnik 

Okres letnich wakacji w pełni, 
a co za tym idzie nadszedł czas 
błogiego lenistwa. Życzmy 
wszystkim Czytelnikom i sobie 
również wspaniałej, słonecznej 
pogody i dużo zabawy na świe-
żym powietrzu, co po okresie 
nauki zdalnej będzie z pewno-
ścią przyjemne i zbawienne dla 
kondycji. Po wysiłku na pewno 
dopadnie nas głód i tym razem 
spieszymy z letnimi propozy-
cjami kulinarnymi. Moje piąto-
klasistki z koła redakcyjnego 
ćwicząc krótką formę pisem- 
ną przygotowały  orzeźwiające 
przepisy na małe co nieco. 
Może któraś z propozycji przy-
padnie Wam do gustu Drodzy 
Czytelnicy? Zapraszamy do lek-
tury. 

�MAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

WAKACYJNE SMAKOŁYKI

Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia  
GEORGE BERNARD SHAW

różnych akcji, na komendę 
policji, kiedy przebijała się 
Starówka - za pierwszym  
i za drugim razem. Minowa-
łyśmy budynki, które miały 
być wysadzone na wypadek 
pożaru[…] Bywało, że ca-
łymi dniami wyciągałam 
chłopcom odłamki (raz wy-
jęłam odłamek, który utkwił 
jakiemuś oficerowi koło krę-
gosłupa; oczywiście na ży-
wo). Patrol sanitarny skła- 
dał się przecież z przyuczo-
nych kobiet, a my, dyplomo-
wane pielęgniarki, więc jak 
coś się działo to chłopcy szli 
do „bomb”, bo „bomby” – 
wiadomo, że pomogą”. To 
„Baśka-Bomba” (Barbara 
Matys) razem z dwiema ko-
leżankami minerkami, czyli 
z „Hanką” (Ireną Grafo-
wską) oraz  „Izą” (Wandą 
Maciejowską) 20 sierpnia 
uzbroiły minę w budynku 
przy ul. Próżnej 3, który 
przylegał do budynku Pol-
skiej Akcyjnej Spółki Tele-
fonicznej popularnie zwanej 
PAST-ą. To pomogło żołnie-
rzom Batalionu „Kiliński” 
wedrzeć się do środka i zdo-

być PAST-ę. Powstańcze 
„Radio Błyskawica” poda-
ło komunikat o zdobyciu 
PAST-y z wymienieniem 
nazwisk. Pani Barbara była 
dumna, że usłyszała swoje 
nazwisko. Cieszyło ją, że 
dyrektorka szkoły pielęg-
niarskiej, pani Żmudzka, 
słysząc tę wiadomość miała 
powiedzieć – Proszę, nasza 

absolwentka brała udział  
w takim wydarzeniu. Tę ak-
cję pani Barbara uważa za 
najbardziej znaczącą w swo-
jej powstańczej działalności. 

 Trudno precyzyjnie okreś-
lić ile kobiet poległo w po-
wstaniu. Podczas walk zgi- 
nęło, zaginęło lub zostało 
rozstrzelanych prawdopo-
dobnie ok. 700-800 sanita-

riuszek i pielęgniarek. Po-
ważne straty odnotowano 
także wśród łączniczek.  
Wiele z nich zginęło w ka-
nałach lub zostało zasypa-
nych pod gruzami walących 
się domów. Ogółem straty te 
wynosiły ok. 300 osób, nie 
licząc harcerek pozostają-
cych w służbie Wojskowej 
Służbie Kobiet. Ponadto  
w postaniu zginęło m.in.  
8 kolporterek Centralne- 
go Kolportażu KG AK,  
11 członkiń „Dysku” i 8 mi-
nerek oraz kilkanaście ko-
biet służących w „Wawrze” 
(Organizacji Małego Sabo-
tażu będącej w strukturach 
Szarych Szeregów).  

 
Walka kobiet i znaczenie 

ich udziału w Powstaniu 
Warszawskim powoli prze-
bija się do ogólnej świado-
mości. To Fundacja Pamięci 
o Bohaterach Powstania 
Warszawskiego wystąpiła  
z inicjatywą budowy po-
mnika Kobietom Powstania 
Warszawskiego. Rada War-
szawy, podczas sesji 15 
kwietnia 2021 r., pozytyw-

nie zaopiniowała plan bu-
dowy pomnika. Ma być on 
odsłonięty jeszcze w tym 
roku, w czasie obchodów 
77. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego,  
a umiejscowiony będzie 
przy placu Krasińskich. Po-
mnik przedstawia grupę 
trzech trzymających się za 
ręce kobiet w różnym wieku 
w ujęciu alegorycznym. To 
symbol ich solidarności  
i godności. Na pomniku zo-
stanie umieszczona inskryp-
cja – Kobietom Powstania 
Warszawskiego. 

 
   �STANISŁAWA ZIĄTEK 
 
Literatura: 
- K. Malinowski, Żołnie-

rze łączności walczącej 
Warszawy, IW PAX War-
szawa 1983 r. 

- Ł. Modelski, Dziew-
czyny wojenne. Prawdziwe 
Historie, Wyd. Znak Kra-
ków 2011 r. 

- A. Marcinkiewicz-Kacz-
marczyk, Kobiety w obronie 
Warszawy, IPN Warszawa 
2016 r. 

Szkic pomnika Kobietom Powstania Warszawskiego   
/ źródło Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Oczywiście, że „z tar-
czą”! Tak zakończyliśmy 
rok szkolny 2020/2021. 
Wprawdzie ten frazeolo-
gizm powinien odnosić się 
do powrotu z pola bitwy, 
ale czyż nie „wojną” 
właśnie nazwać możemy 
upływający rok? Wojną  
z pandemią i z wszelkimi 
kłodami, które pod nogi 
rzucało całej społeczności 
szkolnej nauczanie zdal-
ne. 

Okazało się bowiem, że 
można – efektywnie przy-
gotować uczniów do egza-
minu ósmoklasisty, sięgnąć 
po najwyższe laury w kon-
kursach kuratoryjnych oraz 
innych ważnych potycz-
kach intelektualnych o za-
sięgu ogólnopolskim, zre- 
alizować podstawę progra-
mową i … nie zgubić w tej 
gonitwie siebie, nie zapo-
minając o sensie naszej 
pracy, czyli czynieniu  
z młodych ludzi – ludźmi 
dobrymi, wartościowymi  
i poszukującymi kontaktu  
z drugim człowiekiem. Ten 
właśnie priorytet realizo-
waliśmy w czerwcu. Pięk-
na aura sprzyjała bowiem 
licznym wyjściom na łono 

natury, wyjazdom i szeroko 
pojętej integracji naszych 
uczniów. Potrzebowaliśmy 
tego wszyscy po niemal 
rocznej izolacji przed ekra-
nami – i uczniowie, i nau-
czyciele. Wachlarz form 
imprez integrujących spo-
łeczność uczniowską był 
niezwykle szeroki – od wy-
jazdu w Tatry, przez „zie-
lone szkoły”, wycieczki ro- 
werowe, organizację „Dnia 
Sportu”, po nocowanie w 
szkole. 

Zadbaliśmy też o upa-
miętnienie naszego pat-
rona! 23 czerwca (w Dzień 
Ojca) odbyła się wzrusza-
jąca wieczornica poświę-
cona rotmistrzowi Witoldo- 
wi Pileckiemu. Spektakl  
pt. „Mój Ojciec” przygoto-
wany przez panią Wiolettę 
Figielską-Korgul oraz pa-
nią Marzenę Obuchowicz 
został oparty na wspomnie-
niach córki rotmistrza – 
pani Zofii Pileckiej-Optu-
łowicz. Reżyserki w orygi-

nalny sposób przybliżyły 
widzom biografię naszego 
patrona, zaś o jego pięciu 
zasadach życiowych wypo-
wiadała się społeczność 
uczniowska, gdyż do reali-
zacji przedstawienia wyko-
rzystano filmiki nagrane 
wcześniej przez uczniów. 
Sama zaś Zofia Pilecka-
Optułowicz kilka dni póź-
niej zaszczyciła nas swo- 
ją wizytą w Olsztynku.  
30 czerwca córka rotmist-
rza spotkała się z zaprzy-

jaźnioną grupą uczniów  
z klasy 8a, by „wyprawić” 
ich w dorosłe życie. 

Czerwiec obfitował też  
w inne emocjonujące wy-
darzenia, jak zdobycie ty-
tułu „Złotej Szkoły NBP 
2020/2021”. W projekcie 
tym, który koordynowała 
pani wicedyrektor Kata-
rzyna Hacia, brało udział 
niemal 400 szkół z całej 
Polski. Jego realizacja  
w formie zdalnej była bar-
dzo trudna, ale zostaliśmy 
docenieni wyżej wymie-
nionym tytułem. Skoro  
o finansach mowa, należy 
tutaj wspomnieć, że nasza 
szkoła dba nie tylko o du-
cha, ale również o popra-
wienie sytuacji materialnej 
niektórych uczniów. Troje 
z nich przez cały rok bo-
wiem otrzymywało Sty-
pendium św. Mikołaja, zaś 
dwoje innych otrzymało 
komputery od Fundacji 
Świętego Mikołaja. 

 
Podsumowanie tego - ko-

lejnego już – trudnego roku 
szkolnego pod znakiem 
pandemii nastąpiło 25 
czerwca na uroczystym 
apelu, w którym z wiado-
mych powodów brali 
udział jedynie najstarsi 
uczniowie oraz rodzi- 
ce ósmoklasistów. Wtedy 
właśnie dyrektor szkoły  
wręcza już tradycyjnie sta-

Z tarczą, czy na tarczy?
SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Uroczyste ślubowanie ósmoklasistów / fot. Magdalena Bartnikowska

Po pełnym nowych wy-
zwań i zdominowanym 
przez pandemię roku szkol-
nym 2020/2021 nauczyciele 
i uczniowie mogli udać się 
na zasłużony odpoczynek. 

 
25 czerwca  we wszystkich 

szkołach zabrzmiał ostatni 
dzwonek. Z tej okazji odbyły 
się uroczyste akademie,  
w których udział wzięły wła-
dze Gminy Olsztynek. Zło-
żono podziękowania nauczy-
cielom, uczniom oraz ich ro-
dzicom za całoroczną pracę 
i trud włożony w edukację. 
W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Waplewie słowa 
podziękowania za pracę  
złożył Burmistrz Olsztynka 

- Mirosław Stegienko.  
W Szkole Podstawowej nr 
1 im. Noblistów Polskich  

w Olsztynku gościł Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
- Andrzej Wojda oraz Skarb-

nik Miasta - Marta Gola.  
W Szkole Podstawowej  
nr 2 im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego - Zastępca Bur-
mistrza Anna Luśnia, a w 
Szkole Podstawowej im. 
Erwina Kruka w Elgnówku 
– Dyrektor ZASiPu - Miro-
sław Obrębski. 

Dla wielu uczniów i nau-
czycieli był to bardzo ciężki 
czas, który w dużej mierze 
upłynął na nauce zdalnej. 
Pedagodzy musieli zmierzyć 
się z nowymi wyzwaniami, 
nauczyć się posługiwać no-
wymi narzędziami informa-
tycznymi i przyzwyczaić do 
nauki przed ekranem kom-
putera. Był to także trudny 
rok dla rodziców, którzy mu-

sieli niekiedy pogodzić pracę 
zawodową z opieką nad 
dziećmi. 

Uczniom gratulujemy zdo-
bytych wyników oraz dzię-
kujemy, że zaufaliście swoim 
nauczycielom i dostosowa-
liście się do ich wskazówek 
na drodze do uzyskania 
dobrych wyników na świa-
dectwach. Życzymy, aby każ-
da chwila wakacji była po-
godna, radosna, a przede 
wszystkim bezpieczna. Niech 
będą czasem spędzonym  
w gronie najbliższych, okre-
sem odkrywania nowych 
miejsc oraz niezapomnianych 
wspomnień. 

 
�UM OLSZTYNEK

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2020/2021 w Gminie Olsztynek

fot. UM Olsztynek



Poznawanie „małej oj-
czyzny” jako naszego 
domu i elementu tożsamo-
ści kulturowej to proces, 
który jest wdrażany od 
najwcześniejszych etapów 
edukacyjnych.  

Już przedszkolaki poznają 
symbole narodowe, herb 
miasta czy inne istotne ele-

menty dziedzictwa danego 
terenu. Rozbudzanie lokal-
nego patriotyzmu, to budo-
wanie opartej na wiedzy  
i szacunku postawy świado-
mego obywatela.  

W ramach starań o certyfi-
kat "Szkoła Wierna Dzie-
dzictwu" uczniowie klas  
I-III oraz przedszkolaki wy-

konali inspirujące zadania. 
Najmłodsi przedstawiciele 
społeczności uczniowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 1 
imienia Noblistów Polskich 
stworzyli prace plastyczne 
związane z Olsztynkiem. 
Mogliśmy podziwiać wspa-
niałe wieże ciśnień, wiatraki 
oraz herby z wizerunkiem 

świętego Piotra.  Wszystkie 
prace zostały wykonane róż-
nymi technikami. Dodat-

kowo uczniowie klas III na-
pisali wspaniałe listy zachę-
cające turystów i gości do 
odwiedzania naszego mias-
teczka oraz poznania jego 
zabytków i atrakcji.  

Ostatnią aktywnością pod-
jętą przez uczniów był kon-
kurs fotograficzny „Olszty-
nek w obiektywie ucznia”. 
Wpłynęły 34 prace konkur-
sowe, z których jury wyło-
niło trzy najbardziej orygi-
nalne. Zwycięzcom gratulu- 
jemy i serdecznie dzięku-
jemy za wielkie zaintereso-
wanie naszym konkursem. 
Wszystkie prace można było 
oglądać i podziwiać na par-
terze w holu szkoły.  

 
�INA ZEMBRZUSKA 
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Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły „W Młodych 
Siła” jest młodą organiza-
cją pozarządową działa-
jącą przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Wa- 
plewie.  

 
Dzięki środkom pozyska-

nym z Urzędu Miejskiego 
w Olsztynku, uczniowie za-
angażowani w działalność 
Szkolnego Koła Wolonta-
riatu mają możliwość 
uczestniczenia w realizacji 
zadania publicznego „Po-
magam, bo chcę!”. Jego ce-
lem  jest rozwijanie wśród 

młodzieży szkolnej wrażli-
wości i empatii na potrzeby 
innych, zaangażowania, 

życzliwości i bezinteresow-
ności. Jedną z dotychczaso-
wych inicjatyw był wyjazd 

do Schroniska dla Bezdo-
mnych Zwierząt w Toma-
rynach (na zdjęciu) oraz 
Olsztyńskiego Centrum 
Wolontariatu „Spinacz”. 
Uczniowie wsparli schroni-
sko zebraną wcześniej 
karmą, a także mieli mo- 
żliwość zapoznania się  
z trudną historią niechcia-
nych zwierząt. Odwiedziny 
w schronisku zakończyły 
się wyprowadzeniem pie-
sków na spacer po lesie.  
W grupach, z opiekunami, 
spacerowaliśmy z Miku-
siem, Szarikiem i Horacym. 
Uczniowie byli bardzo 
podekscytowani taką formą 
pomocy i obiecali odwie-
dzać to miejsce częściej. 
Bardzo serdecznie zosta-
liśmy przyjęci również 
przez Olsztyńskie Centrum 

Wolontariatu „Spinacz”, 
gdzie zapoznaliśmy się  
z różnymi formami wolon-
tariatu. Szukaliśmy pomy-
słów na nowe działania oraz 
poznaliśmy tajniki e-wolon-
tariatu, w który bezpiecznie 
można się angażować mimo 
wciąż trwającej pandemii. 

 
Przed nami jeszcze warsz-

taty, konkurs i kolejne wy-
jazdy w nowym roku szkol-
nym. Cieszymy się, że 
udało nam się zaplanować 
i realizować dotychczasowe 
działania. Przede wszyst-
kim jednak cieszy fakt, że 
uczniowie chętnie i bezinte-
resownie angażują się w po-
moc i zgłaszają własne po-
mysły do dalszej realizacji. 

 
�HANNA CIEŚLA

Pomagam, bo chcę!
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie

tuetkę ,,Graduati sunt 
optima” dla wyjątkowego 
absolwenta. Spośród trojga 
nominowanych w tym roku 
uczniów, tytuł ten otrzy-
mała uczennica klasy VIIIc 
Blanka Wróblewska. Lau-
reatom Wojewódzkiego 
Konkursu Kuratoryjnego  
z Języka Polskiego – Bar-
toszowi Jastrzębowskiemu 
oraz Blance Wróblewskiej 
oraz finalistce Wojewódz-
kiego Konkursu Kuratoryj-
nego z Biologii – Kindze 
Sawczuk zostały również 
wręczone nagrody za wy-
bitne osiągnięcia. 
Pożegnalny apel stał się  
też okazją do wręczenia  

nagród i uhonorowania  
w sposób szczególny tych 
spośród uczniów klas 
ósmych i siódmych, którzy 
uzyskali na świadectwie 
średnią ocen powyżej 4,75. 
Listy gratulacyjne otrzy-
mali także rodzice naszych 
wyjątkowych absolwen-
tów, bo jak wiadomo oni 
też mają swój udział w tym 
sukcesie. Siedmioro spoś-
ród wyróżnionych uczniów 
z najwyższą średnią (po-
wyżej 5,71) otrzymało  
stypendia motywacyjne. 
Czworo wolontariuszy – 
Kornelia, Kinga, Arek  
i Wiktor z klasy VIII, zaan-
gażowanych w organizację 

rozgrywek sportowych  
w ramach sportowo-spo-
łecznego projektu ,,Fair 
Play Program” otrzymało 
szczególne wyróżnienie za 
swoją pracę. Ich zapał  
i wysiłek został doceniony 
przez organizatorów akcji  
i w nagrodę we wrześniu 
wyjadą do Czech. Pięknym 
wykonaniem kilku piose-
nek pożegnał się z nami 
także zespół ,,Sentimen-
tal”, który do tej pory 
uświetniał uroczystości 
szkolne. Było nie tylko 
sentymentalnie, ale rów-
nież zabawnie, gdy na sce-
nie pojawili się siódmo- 
klasiści przygotowani 

przez panią Agnieszkę  
Jaroszewską, prezentując 
szkołę w krzywym zwier-
ciadle.   
 

„Na tarczy” – tak zakoń-
czyliśmy walkę o to, by  
w nienormalnych czasach 
zadbać o normalność -  
w edukacji, w budowaniu 
więzi, w kontynuowaniu 
pracy wychowawczej i roz-
wijaniu talentów naszych 
uczniów. Najlepiej poka-
zują to naprawdę dobre wy-
niki egzaminów naszych 
absolwentów. Do dwóch 
„setek”, czyli stuprocento-
wych wyników z języka 
polskiego (to zapewnili so-

bie wspomniani wyżej lau-
reaci konkursu kuratoryj-
nego z języka polskiego 
kilka miesięcy wcześniej) 
dołączyło jeszcze pięć stu-
procentowych wyników z 
języka angielskiego. Inni 
uczniowie w zdecydowanej 
większości również nie 
mają się czego wstydzić. 
Co przyniesie rok kolejny? 
Nikt nam na to pytanie te-
raz nie odpowie, więc ma-
jąc świadomość, że na 
każdą ewentualność jes-
teśmy doskonale przygoto-
wani, odpoczywajmy i „ła-
dujmy akumulatory”! 

 
�ANNA CIESIELSKA 

SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

Mała ojczyzna okiem ucznia
 Mała ojczyzna to miasto, czy wieś w której się urodziliśmy, to środek świata.  

To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, 
kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana,  

przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata.  
Leszek Kołakowski 

fot. Ina  Zembrzuska

fot. Hanna Cieśla
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Dzięki dofinansowa- 
niu ze środków pozyska- 
nych z Urzędu Miejskiego  
w Olsztynku, w czerwcu 
odbył się 3-dniowy rajd 
rowerowy, w którym 
uczestniczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Waple-
wie. Organizatorami byli: 
UKS „AS Waplewo” oraz 
szkoła w Waplewie. 

Nasze przedsięwzięcie 
spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem. Uczest-
nicy chętnie brali udział we 
wszelkich zajęciach sporto-
wych na świeżym po- 
wietrzu, tym bardziej, że po 
dość długim czasie wróci-
liśmy do nauki stacjonar-
nej. Podczas wyjazdu, każ-
dego dnia czekały na nas 
kolejne trasy, kolejne wy-
zwania, z którymi oczywi-
ście wszyscy sobie poradzi-

liśmy. Dotarliśmy między 
innymi do Rezerwatu przy-
rody - Źródła rzeki Łyny, 

gdzie mogliśmy podziwiać 
piękno naszych okolic. 
Jedni uczestnicy byli bar-

dziej zmęczeni, inni mniej. 
Każdy jednak był bardzo 
dumny, że dał radę, że 

wreszcie mógł spędzić czas 
z rówieśnikami. Pomimo 
zmęczenia, wróciliśmy za-
dowoleni i pełni wrażeń. 
Przyjemnie było słyszeć 
miłe i ciepłe komentarze 
zarówno rodziców, jak  
i uczniów, pytania o ko-
lejny rajd, a nawet deklara-
cje zapisu na następne wy-
jazdy, czy to piesze, czy 
rowerowe. Z pewnością to 
nie nasz ostatni wyjazd. 

Dziękujemy uczestnikom 
naszego rajdu za pokony-
wanie własnych słabości  
i niepoddawanie się. Pa-
miętajcie, że podejmowanie 
wysiłku nie jest proste, jed-
nak ważne dla Waszego 
rozwoju i wzmacniania po-
czucia własnej wartości. 
Jak powiedział Platon 
“Najważniejszym i naj-
większym triumfem czło-
wieka jest zwycięstwo nad 
samym sobą” - JESTE-
ŚCIE NAJLEPSI i zawsze 
tak myślcie o sobie! 

 
�ANDRZEJ DUDA

Rajd rowerowy „SYRENKA 2021”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie

fot. A. Duda

Ostatni miesiąc zajęć 
szkolnych spędziliśmy bar-
dzo aktywnie. Nie mogło 
być inaczej po tak długiej 
przerwie w nauce stacjo-
narnej. Uczniowie wrócili  
pełni energii, którą nale-
żało odpowiednio spożyt-
kować. 

 
1 czerwca, w Dzień Dzie-

cka w Szkole Podstawowej 
SPSK im. św. Jana Pawła II 
odbyły się  I Zawody o Pu-

char Dyrektora Szkoły. 
Składały się one z dziesięciu 
konkurencji, do których 
klasy wyznaczały swoich  
reprezentantów.  Była to 
świetna okazja nie tylko do 
dobrej zabawy i integracji  
z koleżankami i kolegami, 
ale i do wykazania się zwin-
nością, sprytem oraz umie-
jętnością współpracy. Dzieci 
mogły spróbować swoich sił 
m.in. w jedzeniu pączka na 
czas, biegu na wspak czy  

w rzucie do celu. Zadaniem 
każdej klasy było zdobyć jak 
najwięcej punktów w po-
szczególnych konkuren-
cjach. Zwyciężyła klasa 
VIII, zdobywając najwięk-
szą liczbę punktów oraz zaj-
mując pierwsze miejsca  
w konkursach na Najlep-
szego Kibica i na Najpięk-
niejsze Bajkowe Przebranie. 
Zabawa była cudowna. 

Nie próżnowaliśmy rów-
nież 11 czerwca podczas ob-

chodów Święta Patronal-
nego. Co roku nawiązywa-
liśmy do nauczania Jana 
Pawła II uczestnicząc w uro-
czystym apelu, ale tym ra-
zem spędziliśmy ten dzień 
inaczej. Zainspirowani sło-
wami Papieża Polaka: „Jesz-
cze będzie pięknie, mimo 
wszystko. Tylko załóż wy-
godne buty, bo masz do 
przejścia całe życie”, posta-
nowiliśmy dosłownie za- 
łożyć  wygodne obuwie,  
by uczestniczyć w papieskiej 
grze terenowej ulicami 
Olsztynka. 

Każda klasa z przydzielo-
nym opiekunem otrzymała 
plan miasta z wyznaczonymi 
przystankami, na których 
czekały zadania do rozwią-
zania. Większość punktów 
związanych było z historią 
pobytu Karola Wojtyły  
w naszym mieście. W ucze-
stnikach obudził się duch ry-
walizacji i współpracy.  Po 
rozwiązaniu danego zadania 
z zaangażowaniem zdoby-
wali kolejne fragmenty 
zdań, które składały się na 
końcowe hasło. 

Było mnóstwo pozytyw-
nych emocji i pięknej za-
bawy. Po przejściu wszyst-
kich etapów gry i dotarciu 
do szkoły, uroczyście została 

odśpiewana ulubiona pieśń 
Papieża, Barka.  Na wszyst-
kich uczestników czekał 
upominek oraz poczęstu- 
nek w postaci papieskiej  
kremówki, przygotowanej 
przez rodziców. Święto  
patronalne zakończyło się 
wspólnym piknikiem na  
terenie szkoły. 

 Tego dnia  odbyła się rów-
nież wystawa  prac plastycz-
nych naszych uczniów, pt. 
Wakacje Jana Pawła II.  
Można ją było zobaczyć  
w budynku naszej szkoły 
przy ulicy Pionierów 7. 

A 23 czerwca udaliśmy się 
całą społecznością  szkolną 
z dziękczynieniem  do San-
ktuarium Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej, aby podzię-
kować za cały rok szkolny  
i prosić o dobre, bezpieczne 
wakacje. 

I tak szczęśliwie dotrwa-
liśmy do zakończenia tego 
trudnego i innego od wszyst-
kich roku szkolnego!  
Życzymy wiele słońca  

i  dobrego odpoczynku! 
 
Więcej informacji o na-

szym szkolnym życiu można 
zobaczyć na szkolnym Fa-
cebooku i stronie interneto-
wej. 

�ZOFIA SCHELLER

Czerwiec w “Katoliku”
Katolicka SP im. św. Jana Pawła II w Olsztynku
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Poetka pamięta o Olsztynku, o latach swej mło-
dości tu spędzonych. Wspomina serdecznie 
dawne lata, które stanowiły w jej życiu ważny 
okres.  

Olsztynek pozostaje miejscem szczególnym dla 
rozwoju intelektualnego młodej osoby, dzięki 
możliwościom poznawania literatury i zdobywa-
nia wiedzy ogólnej, jakie stwarzały ówczesne pla-
cówki oświatowo-wychowawcze: szkoła, dom 
dziecka, biblioteka i inne. 

Ożywione wspomnieniami obrazy poetka opi-
sała w takich strofach: 

 
Jeszcze stoi poszarzały,  
obok szkoły nasz dom dziecka. 
Z dala kościół już omszały, 
Dworzec, ulica Strażacka. 
 
W piekarni przy Świerczewskiego 
piekło się ciasto z kruszonką,  
obok zakładu szewskiego, 
żłobek i ogród z jabłonką. 
 
Wspólne młodzieńcze swawole, 
ścieżki do szkół wydeptane, 
posiłki przy długim stole 
i obowiązki niechciane.   
 
/z wiersza „Nasze wspomnienia”, 2014 r./ 
 
W 2020 roku Janina Dobrowolska napisała 

utwór pt. „Wieża widokowa”. Został opubliko-
wany w najnowszym tomiku, który ukazał się  
w czerwcu bieżącego roku. Nosi tytuł „Co począć 
z tym niebem”.  

Biało-czerwone barwy umieszczone na okład-
kach wyżej wymienionego zbioru wierszy Janiny 
Dobrowolskiej uznać należy jako potwierdzenie 
wyrażanych przez poetkę w jej twórczości uczuć 
patriotycznych. Przywiązanie do Ojczyzny, jej 

historii, tradycji i języka są „miłością nieposkro-
mioną”, a „ojczysta ziemia – pejzażem wyśnio-
nym”. 

 
Już w ubiegłym roku poetka zadeklarowała ofia-

rowanie mieszkańcom Olsztynka wiersza „Wieża 
widokowa”. Podczas otwarcia odrestaurowanego 
obiektu dawnej wieży wodociągowej w dniu  
27 lipca 2020 roku słowa wiersza wyrecytował 
pan Grzegorz Rudziński, a nagranie zostało prze-
słane AUTORCE. Przyjęła je z wdzięcznością.  

 
„Wieża widokowa” 
Ali Chrzanowskiej 
 
Nad miastem lekkim, nisko przykucniętym, 
Oblanym złotem przedzmierzchu niebiosów, 
Gdzie domy są jak dzieci zasłuchane 
W baśnie, gdy inne śnią na widnokręgu, 
Bezruchem jego linii sczarowane 
I w takim cudnym dla rąk niedosięgu, 
Gdzie szpic kościoła sterczy wniebowzięty 
I widzi lasy ciemniste, milczące 
(Sycone tchnieniem jezior oddalonych) 
I drżącą jasność nad dachami domów… 
 
Tam jesteś z dawna, „Wieżo widokowa” – 
Sztuko z muru i myśli użytecznej; 
Znów młoda, nową linią wysmuklona, 
Jaśniejesz w ciszy podniebnej ze wzrokiem 
Swym zawieszonym na promieniu słońca. 
I jak bezskrzydły ptak trwasz nieruchomo 
Ponad marzącą wokół perspektywą. 
 
W treści utworu „Wieża widokowa” przewija się 

motyw powrotu. W otoczce baśniowej – myśli 
osoby mówiącej, „ja lirycznego”, powracają do 
minionego świata. W nim pozostała – trochę ta-
jemnicza, bo niedostępna – wieża wodociągowa. 
Szerszy widnokrąg zapamiętanych obrazów obej-

muje widoki pobliskich jezior i lasów, oplatają-
cych „nisko przykucnięte miasteczko”. W jego 
krajobrazie, ponad dachami domów, widnieje spi-
czasta wieża kościelna. 

Druga część utworu jest uwznioślającą apo-
strofą, bezpośrednim zwrotem do budowli nie-
gdyś wodociągowej, podkreśla znaczenie sztuki 
użytecznej, dzięki której takowy obiekt powstał, 
aby zaopatrywać w wodę pobliskie domy. 

 
Teraz – w zupełnie innej rzeczywistości – odno-

wiona staje się podobna ptakowi zawisłemu nad 
miastem. Taką w wyobraźni poetyckiej pozostaje 
wieża widokowa. 

Z przeszklonej najwyższej kondygnacji budowli 
zwiedzający podziwiają panoramę pięknej oko-
licy Olsztynka i samego miasta. 

W pierwszą rocznicę otwarcia wieży widokowej 
pozostaję z nadzieją na to, że podarowany miastu 
wiersz Janiny Dobrowolskiej znajdzie godne 
miejsce w nowoczesnym obiekcie turystycznym 
Olsztynka. 

�ALICJA CHRZANOWSKA 
 
Wyżej wymieniony tomik, podarowany przez 

Autorkę, znajduje się w zbiorach Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Olsztynku.

OPLĄTANI POEZJĄ

WIEŻA WIDOKOWA
Wieża widokowa w Olsztynku zwraca uwagę mieszkańców i coraz 
liczniejszych turystów; w ciągu dnia jaśnieje bielą wysmukłej sylwetki, 
wieczorem i nocą – piękną iluminacją. Przypomina o sobie tekstem 
wiersza naszej rodaczki, mieszkanki Berlina, Janiny Dobrowolskiej.  

Janina Dobrowolska / fot. ze zbiorów A. Chrzanowskiej

Na zdjęciu po prawej stronie wieża widokowa w Olsztynku (fot. Alicja Chrzanowska) 
Na zdjęciu poniżej dawna wieża wodociągowa (fot. ze zbiorów prywatnych Wojciecha Janiszewskiego)  
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MAJ 
► 1 maja – wycieczka rowerowa 

zorganizowana wspólnie z Klu-
bem Honorowych Dawców Krwi 
/Elgnówko 

► 14 maja – końcowe nagrania do 
realizacji projektu Mały Książe  

► 15 maja – plener malarski dla 
dzieci i młodzieży  

► 24 maja – Teatrzyk dla dzieci / 
KrakArt  / sala MDK 

 
CZERWIEC 
► 1 czerwca – dzień dziecka  

w KINIE GRUNWALD 
► 12 czerwca – Rodzinny Festyn / 

Elgnówko 
► 16 czerwca – zakończenie 2-mie-

sięcznego szkolenia dla mło-
dzieży / Projektowanie Graficzne 
z wykorzystaniem APLIKAJI 
CYFROWYCH / w ramach pro-
jektu „Sieć na kulturę w pod-
regionie olsztyńskim” 

► 18 czerwca – KABARET MO-
RALNEGO NIEPOKOJU w SP 
nr 1 w Olsztynku 

► 24 czerwca- Koncert / Dziedzi-
niec Ratusza /Solid Rock,  White 
Hag 

► 25 czerwca – Rycerski Dzień Św. 
Piotra /gry i zabawy rycerskie / 
- FIRESHOW 

► 26 czerwca – MA GITARRA / 
popis uczestników zajęć gry na 
gitarze klasycznej 

► 27 czerwca – HOLI święto kolo-
rów  

► 27 czerwca – koncert zespołu 
„Śparogi” w Ostródzie 

 

LIPIEC 
► 1 lipca – Koncert / Dziedziniec 

Ratusza / Jennifer Schroeder 
► 2 lipca – Koncert w Ameryce / 

Pochodnia, Budyń, Maja Band, 
White Hag 

► 3 lipca – współorganizacja Dni 
Rodziny w Olsztynku 

► 8 lipca – Koncert / Dziedziniec 
Ratusza / Ireneusz Głyk feat  
Piotr Matusik 

► 10 lipca – Festyn w Mańkach 
► 15 lipca – Koncert / Dziedziniec 

Ratusza /  Byle Do Przodu 
► 17 lipca – Festyn w Ameryce 
► 20  lipca – Atrakcje w Wakacje 

dla dzieci na podzamczu 
► 22 lipca – Koncert / Dziedziniec 

Ratusza / ZMIESZANI  
► 29 lipca – Koncert / Dziedziniec 

Ratusza / Cezary Makiewicz  
 
NIEBAWEM 
 
SIERPIEŃ 
► 1 sierpnia – Wschód Piękna 

„BIG BAND” 
► 5 sierpnia – Koncert /Dziedziniec 

Ratusza/ Grasz Band 
► 7 sierpnia – Rodzinny Festyn  

w Witramowie 
► 12 sierpnia- Olsztynecka COOL-

TURA / DANCE MEETING 
► 19 sierpnia –Koncert /Dziedzi-

niec Ratusza /  Małpi Pył i HIP 
HOP 

► 26 sierpnia – Koncert /Dziedzi-
niec Ratusza/ T&T Adam Wolski 

► 28 sierpnia - Pożegnanie Wakacji 
/ Olsztynek Extreme Jam / HOLI 
święto kolorów / Turniej Siat-
kówki Plażowej 

► 29 sierpnia – Teatr Uliczny           
�KAMILA KUPIEC

KALENDARIUM 
IMREZ 

ATRAKCJE W WAKACJE z MDK

Kapela Ludowa “Śparogi” zajęła II miejsce w regionalnym finale 
konkursu „Jawor – u źródeł kultury” / fot. MDK Olsztynek

Dzień Dziecka w Kinie Grunwald / fot. MDK Olsztynek

Dzień Dziecka w Elgnówku / fot. MDK Olsztynek
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KARKÓWKA  
W WARZYWACH 
 
Składniki: 
• 1 kg karkówki 
• 3 średnie cebule 
• 0,5 kg pieczarek 
• 3 średnie kiszone ogórki 
• 3 średnie marchewki 
• 1 papryka czerwona 
• 4 pomidory 
• liść laurowy 4 szt. 
• ziele angielskie 3 szt. 
• sól, pieprz,  
• smalec 
 
Karkówkę kroimy w plas-

try, oprószamy solą i piep-
rzem, odstawiamy na 1 go- 
dzinę do lodówki. Umyte  
i pokrojone w plastry wa-
rzywa kolejno obsmażamy 
na smalcu (oprócz pomido-
rów). Podsmażone osobno 
warzywa mieszamy i dopra-
wiamy solą oraz pieprzem.  

 
Karkówkę przyrumienia-

my na smalcu i układamy 
naprzemiennie z warzy-
wami. Całość obsypujemy 
roztartym liściem laurowym 
i zielem angielskim. Na 
wierzchu dania układamy 
plastry pomidora. Zapie-

kamy w piekarniku rozgrza-
nym do 1800C przez 50 min. 

 
PIERŚ Z KURCZAKA 
W SOSIE MUSZTAR- 
DOWYM NA BIAŁEJ  
KAPUŚCIE 
 
Składniki: 
• 0,5 kg piersi z kurczaka 
• ½ główki białej kapusty 
• 4 marchewki 
• 1,5 szklanki rosołu  
drobiowego 
• 1 cebula 
• 3 łyżki śmietany  
kremówki 
• 2 łyżki masła 
• 2 łyżki oleju 
• 2 łyżki musztardy  
francuskiej 
• 1 łyżka mąki  
ziemniaczanej 
• Sól, pieprz 
 
Marchewkę obrać i po-

kroić w cienkie plasterki. 
Kapustę pokroić w szerokie 
paski, cebulę posiekać pod-
smażyć na rozgrzanym 
maśle. Zalać rosołem i dusić 
15 minut na wolnym ogniu. 
Dodać marchewkę i dopra-
wić solą i pieprzem.  
Mięso pokroić na grube 

plastry, oprószyć przyprawą 
do kurczaka złocistego  
i podsmażyć na rozgrzanym 
oleju. Zmniejszyć ogień  
i smażyć jeszcze 12 min. Ja-
rzyny wyjąć z wywaru. 
Mąkę ziemniaczaną rozpro-
wadzić, śmietaną kremówką 
zagęścić wywar. Sos dopra-
wić do smaku solą, piep-
rzem i musztardą. Na pół- 
misku układamy jarzyny, 
mięso, ugotowane całe kar-
tofelki (kilka sztuk) posypać 
koperkiem. Polać sosem po 
brzegach mięsa. Obsypać 
podrumienionymi pestkami 
dyni. Kolorowy, smaczny, 
zdrowy obiad. 

 
MEDALIONY  
Z PIERSI INDYKA  
LUB KURCZAKA 
 
Składniki: 
• 0,5 kg piersi kurczaka  
lub indyka 
• 1 kalafior 
• 1 puszka groszku  
konserwowego 
• 0,5 szklanki wody 
• 1 serek topiony naturalny 
• kostka rosołowa (można 
dodać ½ kostki) 
• 1 duży pomidor 

• 2 łyżki oleju 
• tymianek świeży  
lub suszony 
• sól, pieprz biały 
• 10 dkg ser gouda 
 
Kalafior podzielić na ró-
życzki i ugotować w osolo-
nej wodzie (10 min.) Mięso 
pokroić w plastry, oprószyć 
pieprzem i solą, zwinąć i za-
wiązać nicią. Medaliony 
podsmażyć ze wszystkich 
stron na gorącym oleju.  
Na wierzchu każdego  
położyć plaster pomidora  
i sera, oprószyć tymian-
kiem. Wszystko zapiec 10-
15 min w 220 stopniach C. 

Sos: W rondelku zagoto-
wać wodę, dodać kostkę ro-
sołową i serek topiony. 
Mieszać do zagotowania. 
Gotować, aż zgęstnieje. Na 
półmisek rozlać sos serowy, 
ułożyć medaliony, obłożyć 
je różyczkami kalafiora i ob-
sypać zielonym groszkiem. 
Wszystko udekorować ga-
łązkami zielonej pietruszki. 

Można powiedzieć, że to 
przecież zwykła pierś z kur-
czaka. Oczywiście, ale jak 
pięknie i smacznie można ją 
podać. 

BANANOWE  
MLECZKO 
 
Składniki: 
• 4 banany 
• 1 łyżeczka soku  
z cytryny 
• 1 pojemnik (20 dkg) 
śmietany kremówki  
(schłodzić) 
• 1 łyżka cukru 
• 3 szklanki mleka 
• 1 torebka cukru  
waniliowego 
• karmel (można kupić  
gotowy lub zrobić  
samodzielnie) 
• posiekane, podprażone  
orzechy 
 
Banany obrać, pokroić, 

skropić sokiem z cytryny. 
Zmiksować z 8 łyżkami 
śmietany, mlekiem i cu-
krem. Resztę śmietany ubić 
z cukrem waniliowym. 
Napój przelać do 4 szkla-
nek. Udekorować bitą śmie-
taną, karmelem (im więcej, 
tym smaczniej, ale według 
gustu oczywiście) i orzesz-
kami. 

 
Pozdrawiam 

�EWA WARAKSA 

Kulinarny kącik  Ewy
W dzisiejszym kulinarnym kąciku polecam letnie obiady. W warzywniakach i na grządkach  

w naszych ogródkach tyle pysznych kolorów. Skorzystajmy z tego! Twórzmy swoje przepisy  
i łączmy na talerzu to, co lubimy np. kalafior z groszkiem, groszek z marchewką w lekkim sosie, 
fasolkę szparagową z młodą cebulką itp. W czasach nieustannego liczenia kalorii i odchudzania 
zróbmy lekki, późny obiad połączony z wczesną kolacją. Polecam życząc smacznego! 

�EWA WARAKSA

reklama
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W klubie, pomimo szalejącej pan-
demii, obostrzeń i trudności z jakimi 
przyszło się zmierzyć działo się bar-
dzo dużo: walne zebranie i wybory 
nowego zarządu, I Turniej Dzikich 
Drużyn Olimpia Cup 2021, roz-
grywki forBET IV ligi i najważniej-
szy Finał Wojewódzkiego Pucharu 
Polski to wydarzenia, które miały 
miejsce w naszym klubie i o których 
mówiło się w naszym mieście.  

 
Wybór Zarządu:  
17 czerwca miało miejsce Walne 

Zebranie Zarządu MKS Olimpia 
Olsztynek. Podczas zebrania Zarząd 
przedstawił sprawozdanie z działal-
ności za ostatnie 4 lata. Ponadto wy-
brano nowe władze i tak oto na 
kolejne 4 lata zaufaniem zostali ob-
darzeni:  
Prezes: Kazimierz Borkowski  
Wiceprezes: Kazimierz Gąsiorow-
ski, Leszek Argalski  
Członkini zarządu: Emilia Nowic-
ka 
Skarbnik: Adam Gilewicz 
Sekretarz: Kinga Gliwka 
Nowemu Zarządowi życzymy wy-
trwałości i dążenia do wyznaczo-
nych celów, o których na pewno 
będzie można przeczytać na łamach 
naszego biuletynu.  

 
I Turniej Dzikich Drużyn  
Olimpia Cup 2021 
Pod koniec czerwca po raz pierw-

szy w Olsztynku miał miejsce tur-
niej Dzikich Drużyn Olimpia Cup 
2021 zorganizowany przez klub 
MKS Olimpia. Rozgrywany na sta-
dionie miejskim turniej miał głów-
nie na celu zachęcić naszą młodzież 
do aktywności fizycznej. Jak 
wszyscy wiemy lockdown spowo-
dował, że aktywność ta była bardzo 
ograniczona. Każdy kto chciał z na-
szej gminy mógł wziąć w nim 
udział. Impreza dzięki pomocy 
sponsorów oraz zaangażowaniu ro-
dziców i członków klubu okazała 
się być dużym sukcesem. Sam 
uśmiech na twarzach dzieci i ich 
opiekunów był najlepszą nagrodą 
dla organizatorów. Utwierdził ich 
też w przekonaniu, że tego typu wy-
darzenia powinny być organizo-
wane cyklicznie, aby propagować 
zdrowy, sportowy tryb życia. 

 
Rozgrywki forBET IV liga 
Drużyna seniorów pomimo lepszej 

postawy w rundzie rewanżowej nie 
zdołała utrzymać się w gronie IV-li-
gowców. Różnica punktowa po run-
dzie jesiennej okazała się za duża do 

odrobienia. 23 punkty jakie zgroma-
dziliśmy pozwoliły na zajęcie 17 
miejsca w ligowej tabeli. 

Miejmy nadzieję, że przyszły 
sezon w lidze okręgowej będzie 
tylko przejściowym i szybko wró-
cimy do grona IV-ligowców. Obec-
nie drużyna naszych seniorów 
ciężko pracuję nad formą.  

Do inauguracji nowego sezonu 
zostało już niewiele czasu (7-8 
sierpnia) Póki co zespół rozegrał 
trzy sparingi. Na własnym obiekcie 
zremisowaliśmy z IV ligową  Pisą 
Barczewo 1:1. W Zwierzewie z tam-
tejszym Kormoranem, występują-
cym w lidze okręgowej, również 
padł remis (4:4). Natomiast w ostat-
nim meczu kontrolnym przegra-
liśmy w Olsztynku z IV-ligo- 
wym beniaminkiem DKS Dobre 
Miasto 2:6.  

 
Wojewódzki Puchar Polski 
Pomimo niepowodzenia w roz-

grywkach ligowych, prawdziwą nie-
spodziankę zaserwowali nam 
piłkarze, docierając aż do Finału 
Wojewódzkiego Pucharu Polski,  
w którym zmierzyliśmy się  
z III-ligową Concordią Elbląg.  
Dla naszej drużyny był to już drugi 

finał w tych rozgrywkach. Po-
przedni miał miejsce w sezonie 
2014-2015. Historycznym, bo wy-
granym przez naszą drużynę. Tego-
roczna edycja w wykonaniu Olimpii 
do samego końca była ekscytująca. 
Pojedynki z wyżej notowanymi 
przeciwnikami, zwroty akcji, jak 
choćby w 1/4 finału przeciwko Po-
lonii Lidzbark Warmiński, kiedy to 
strzelona samobójcza bramka w do-
liczonym czasie gry przez zawod-
nika przyjezdnych dała nam awans 
do dalszej rundy. Wygrany konkurs 
rzutów karnych z III-ligowym GKS 
Wikielec, który dał nam upragniony 
awans do Finału tych rozgrywek. 
Mecz finałowy został rozegrany  
w Ostródzie. Oglądała go liczna 
grupa kibiców z Olsztynka, jak rów-
nież grupy młodzieżowe naszego 
klubu. Miło było zobaczyć Ża-
czków, Orliczków, Młodzików i Ju-
niorów wspólnie wspierających 
naszą drużynę. Mimo głośnego do-
pingu kibiców, na boisku byliśmy 
wyraźnie gorsi przegrywając ten 
mecz 0-3.  

Warto wspomnieć, że kontuzje, 
kartki wyeliminowały z tego meczu 
kluczowych zawodników Olimpii, 
których szczególny brak było widać 

w ofensywnych poczynaniach  
naszej drużyny. Mimo porażki  
w meczu finałowym nasi zawodnicy 
mogą być z siebie dumni. Zaanga-
żowaniem, wolą walki, determina-
cją zasłużyli na brawa, które po 
ostatnim gwizdku otrzymali od 
zgromadzonych kibiców. Miejmy 
nadzieję, że podopieczni Michała 
Kraszewskiego równie wysoko 
dojdą w nowej edycji Wojewódz-
kiego Pucharu Polski. Naszym  
rywalem w I rundzie będzie zespół 
PFT Drewneks Sampława. Spotka-
nie rozegramy 31 lipca na wyjeź-
dzie.   

 
Koniec kariery 
Sezon, który właśnie dobiegł 

końca, to także zmiany, które nastą-
piły w naszym klubie. Warto 
wspomnieć o zakończeniu kariery 
przez Pawła Ducha, który przez 
ostatnie 25 lat reprezentował nasz 
klub. Niestety, z powodu licznych 
kontuzji, nasz kapitan postanowił 
zakończyć przygodę z piłką.  

Z naszym klubem rozstaje się 
także wieloletni trener grup mło-
dzieżowych, w przeszłości asystent 
pierwszego trenera, Grzegorz Ru-
dziński.  

w Olimpii? 
Co słychać  Rok inny niż wszystkie! 

Podsumowanie sezonu 2020/21

W klubie w trakcie trwającego sezonu miała miejsce profesjonalna sesja zdjęciowa naszych trenerów (na 
zdjęciu od lewej: Łukasz Derus, Andrzej Szałkowski, Rafał Argalski, Jan Fijałkowski, Bartosz Zieliński, 
Grzegorz Rudziński, Michał Kraszewski) oraz ich podopiecznych. Wykonała ją firma Sports Live Photos. 
Była to fajna zabawa, a efekty tych sesji można podziwiać na facebookowej stronie klubu „MKS Olimpia 
Olsztynek”. / fot. Sports Live Photos

SPORT
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Ostatnią prostą sezonu zawodnicy 
WM Warriors rozpoczęli z wyso-
kiego C. 28 maja w Mysłowicach 
nasza reprezentantka Katarzyna 
Szaniawska walczyła w Mistrzo-
stwach Polski PZKB w formule 
Low Kick, które były bezpośrednią 
rywalizacją o miejsce w kadrze Pol-
ski i na Mistrzostwa świata. Mimo 
świetnego początku turnieju i pew-
nej wygranej 3-0 w pierwszej walce, 
w kolejnej Kasi nie sprzyjało loso-
wanie. Trafiła na wracającą do star-
tów Iwonę Nierodę – najbardziej 
utytułowaną zawodniczkę Polskiego 
Kickboxingu, wielokrotną Mistrzy-
nię Polski, świata i Europy oraz zdo-
bywczynię tytułu Zawodowej 
Mistrzyni Świata Lowkick Wako 
Pro, a jak się później okazało, rów-
nież zwyciężczynię tej kategorii. 
Kasia dobrze rozpoczęła swój poje-
dynek nie dając rozwinąć skrzydeł 
swojej bardziej doświadczonej ry-
walce i tylko nieznacznie przegrała 
pierwszą rundę. Niestety, w drugiej 
rundzie rywalce udało się narzucić 
swój styl i po mocnym kopnięciu na 
głowę sędzia przerwał walkę wska-
zując na wygraną przeciwniczki 
przez KO. 

11 czerwca olsztynecki kickboxing 
zawitał do Waplewa, gdzie na za-

proszenie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Waplewie poprowa-
dzili trening kickboxingu dla 
uczniów i przedszkolaków tej pla-
cówki. Dzieci wzięły udział w praw-
dziwym treningu sportów walki  
i mogły sprawdzić swoje siły na tar-
czach, a także nauczyć się podsta-
wowych technik kickboxerskich. Na 
koniec zawodnicy WM Warriors za-
prezentowali pokaz walki sparingo-
wej i opowiedzieli o zasadach  
i sprzęcie ochronnym w tej dys-
cyplinie. 

 
20 czerwca WM Warriors pojawiło 

się na ostatniej ogólnopolskiej im-
prezie w tym sezonie – Grand Prix 
Polski w Kickboxingu. W Mińsku 
Mazowieckim o medale walczyło 
sześcioro reprezentantów Olsz-
tynka: Jeremiasz Ossowski, Zosia 
Waśk i debiutujący Bartosz Grzy-
bowski, Arek Skurski, Wiktoria Ko-
muda i Julia Waśk. Najtrudniejszą 
przeprawę miała Zosia, która zgło-
szona została w kategorii - 37kg. 
Jednak z powodu wypisania się 
przeciwniczek, została przepisana 
przez trenera do kategorii wyżej  
(42kg), aby nie wrócić do domu  
z medalem „za darmo”. Zosia wa-
żąca niewiele ponad 32kg nie prze-

straszyła się swoich większych ry-
walek i swoją walkę półfinałową 
wygrała już w pierwszej rundzie! 
Do półfinału zawitał również Jere-
miasz, ale kontuzja nie pozwoliła 
mu walczyć o wyższe miejsce na 
podium. Nasi pozostali reprezen-
tanci musieli uznać wyższość swo-
ich rywali, ale pokazali ogromną 
wolę walki i determinację do ostat-
niej sekundy swoich starć. 

 
Również w czerwcu starsza część 

naszych wojowników (juniorzy i se-
niorzy) mieli okazję gościć na mię-
dzyklubowych sparingach w Ostro- 
łęce, gdzie mogli sprawdzić swoje 
umiejętności z zawodnikami z in-
nych klubów i wrócić do treningów 
z nowym bagażem doświadczeń. Na 
miejscu zawodnicy mieli do dys-

pozycji ring, a walki odbywały się 
w najtwardszej formule kickbo-
xingu – K1.  

Po krótkiej wakacyjnej przerwie 
olsztyneccy wojownicy wrócili do 
treningów, by 24 lipca stawić się 
licznie na Mistrzostwach Warmii  
i Mazur w Kickboxingu, które od-
były się w Stębarku. Na turnieju 
Olsztynek reprezentowany był przez 
dziesiątkę zawodników, którzy ry-
walizowali w formule kicklight,  
a także w formule walk na piankowe 
pałki wśród dzieci. Nasza ekipa 
wróciła z zawodów przywożąc  
9 medali. Przede wszystkim jednak 
wrócili z uśmiechami na twarzach  
i chęcią do dalszych treningów, aby 
stawiać sobie coraz bardziej ambitne 
cele. 

�WOJCIECH JAROSZ

WM WARRIORS 
Koniec sezonu za pasem,  
a dzieje się dużo

WM Warriors podczas Grand Prix Polski w Kickboxingu w Miń-
sku Mazowieckim / fot. A. Waśk

Obu należą się podziękowania za re-
prezentowanie klubu, wkład w jego 
rozwój, serce, które zostawili na bo-
isku. Życzymy wszystkiego dobrego. 

 
Podsumowanie sezonu  
grup młodzieżowych 
Mimo ciężkiego okresu jakim była 

i jest pandemia możemy powie-
dzieć, że wszystkie drużyny mło-
dzieżowe przystąpiły do rozgrywek 
w rundzie rewanżowej, gdzie nastą-
piła reorganizacja z powodu wielu 
wycofanych drużyn.  

 
Skrzat  
Trener: Rafał Argalski 
Rocznik: 2014-2015  
Okazjonalne turnieje jakie rozgry-

wane są w tej kategorii przez sytua-
cję epidemiologiczną zostały mocno 
ograniczone przez związek. Mimo 
to kilka z nich udało się rozegrać. 
Drużyna trenera Argalskiego zagrała 
między innymi w Kozłowie, gdzie 
zaprezentowała się z dobrej strony 
wygrywając aż 3 spotkania: remisu-
jąc 1 i przegrywając tylko raz.  

Żak  
Trener: Bartek Zieliński  
Rocznik: 2012-2013 
Kolejnymi udanymi turniejami 

mogą się pochwalić młodzi zawod-
nicy prowadzeni przez trenera 
Bartka Zielińskiego. Ze względu na 
sytuację, jaka panowała w naszym 
kraju zrezygnowano z prowadzenia 
klasyfikacji. Mimo to na słowa po-
chwały zasługuje fakt, iż zarówno  
w turniejach rozgrywanych w Sta-
wigudzie, Gągławkach czy w Iłowie 
zaprezentowaliśmy się bardzo solid-
nie. A co najważniejsze i co cieszy, 
to postęp młodych adeptów piłki 
nożnej jest wyraźnie zauważalny.  

 
Orlik, Orlik II 
Trener: Jan Fijałkowski,  
Grzegorz Rudziński  
Rocznik: 2010, 2011 
Drużyny Orlika ze względu na 

pandemię i reorganizację rozgrywek 
grali turnieje, w których nie prowa-
dzono klasyfikacji punktowej.  
Niemniej jednak finał odbył się  
w Barczewie, gdzie reprezentowała 

nas młodsza drużyna zbudowana  
z rocznika 2011 prowadzona przez 
Jana Fijałkowskiego. Warto także 
wspomnieć, że pod koniec czerwca 
wzmocniona 3 zawodnikami z rocz-
nika 2010 (Maciej Klucewicz, Sta-
siu Illinicz i Oskar Dziewiątkowski) 
drużyna trenera Fijałkowskiego 
wzięła udział w turnieju organizo-
wanym przez drużynę OSSA Olim-
pia Gdańsk na byłym stadionie 
Lechii Gdańsk. Młodzi sportowcy 
zaprezentowali się bardzo dobrze 
pokonując między innymi druży- 
nę gospodarza turnieju, czyli Le- 
chię Gdańsk!!! Ostatecznie zajęli  
7 miejsce na 14 drużyn. Warto także 
wspomnieć, że dwóch zawodników 
Grzegorza Rudzińskiego – Maciej 
Klucewicz i Stasiu Illinicz zostali 
dwukrotnie zaproszeni na konsulta-
cję do kadry WMZPN, gdzie opie-
kunem jest trener Grzegorz Żytkie- 
wicz. 

 
Młodzik 
Trener: Andrzej Szałkowski  
Rocznik: 2008-2009 

Drużyna prowadzona przez trenera 
Andrzeja Szałkowskiego zakoń-
czyła sezon na 3 miejscu w II lidze 
Wojewódzkiej grupa 6. W 8 roze-
granych spotkaniach zgromadzili  
13 punktów. Najbardziej okazałe 
zwycięstwo odnieśli przeciwko 
LKS Orzeł Janowiec Kościelny  
pokonując ich aż 11-2 

 
Junior Młodszy 
Trener: Łukasz Derus 
Rocznik: 2004, 2005, 2006, 2007 
Junior młodszy zakończył zmaga-

nia w II lidze Wojewódzkiej w gru-
pie 3 na 5 miejscu.  

Dla najstarszej grupy młodzieżo-
wej był to bardzo ciekawy sezon. 
Pierwszą rundę rozegrali w zupełnie 
innej grupie, która ze względu na za-
wirowania związane z pandemią 
została całkowicie zmieniona.  
W rundzie rewanżowej przyszło 
nam się mierzyć z takimi drużynami 
jak Łyna Sępopol, Orlęta Rema  
Reszel czy Luks Wilczkowo.  

 
�ŁUKASZ DERUS
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Poziomo: 
1) artysty, rzemieślnika, pracy, 5) kłopot  
na targowisku, 9) targ wschodni, 10) głośny 
instrument, 11) zawsze na wierzchu, 12) szybki 
myśliwski, 13) do osadzenia, 14) klinem,  
15) cienka i ostra, 16) usypia, 18) brąz, mosiądz 
itp., 19) boży, 21) matecznik, knieja,  
23) trofeum raczej makabryczne, 24) prosta  
lub krzywa, 25) koleżanka Terpsychory,  
26) strumyk, rzeka, 27) o kiepskim graczu 
Pionowo: 
1) wojny lub wulkanu, 2) dekoncentracja  
po polsku, 3) i refren, 4) zarządzanie jeszcze 
dłużej, 6) spódnicy lub tajemnicy,  
7) maltretowany pieniądz, 8) po pachy,  
16) superpowieść, 17) podium z ulicą,  
19) nie ma nic, 20) porcja w hucie,  
22) już wynaleziony 1

Krzyżówka nr 256

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach po-
cztowych do 15 września 2021 r. na adres redak-
cji. Spośród prawidłowych rozwiązań wylosu- 
jemy nagrodę - kartę podarunkową o wartości 
100 zł do wykorzystania w drogeriach Ros-
smann. Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki 
nr 255 było hasło: Nie licz na cud, licz na sie-
bie, nagrodę (kartę podarunkową) wylosował  
Aleksander Kruszewski.

3

4

5

6

7

910

11

2 13

14

15

1617

12

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18, utworzą rozwiązanie:

REKLAMA

reklama

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

Zamieść ogłoszenie,  
reklamę w biuletynie  

ALBO

18

8

NAGRODA
Karta podarunkowa 
o wartości 100 zł 
do wykorzystania w drogeriach Rossmann

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku z siedzibą  
w Olsztynku (11-015) przy ul. Ratusz 1, tel. 89 5192-175. Dane osobowe Uczestników krzyżówki będą prze-
twarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do krzyżówki, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania 
przyznanych nagród. Podstawa prawna ar. 6 ust.1 lit.b) RODO. Dane przetwarzane będą przez lat 5. 
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przestrzegania i wniesienia skargi do or-
ganu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne. Lecz niezbędne do wzięcia udziału w krzyżówce. 
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autor krzyżówki: Wiesław Gąsiorowski



Nr 4 (270) Sierpień 2021 r. Strona 35

reklama




