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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) 

Wiadomość o śmierci 
Burmistrza Olsztynka 
Mirosława Stegienko 
przyjęliśmy z wielkim 
smutkiem. Składamy 
wyrazy głębokiego 
współczucia Rodzinie, 
Bliskim oraz wszyst-

kim mieszkańcom gmi-
ny, dla których był sa-
morządowcem z praw-
dziwego zdarzenia, 
dbającym o dobro na-
szej małej ojczyzny. 
Osobę Burmistrza przy-
bliżają nam we wspom-
nieniach przyjaciel  
z czasów młodości 
Włodzimierz Nowak 
(str. 4) oraz przyjaciel 
i bliski współpracownik 
Jerzy Tytz (str. 6). 
Śmierć burmistrza  

w czasie trwania ka-
dencji jeszcze nigdy 
nie wydarzyła się  
w historii miasta. Jest 
to dla nas zupełnie 
nowa sytuacja. Zgodnie 
z Kodeksem wybor-
czym wskutek śmierci 
burmistrza miasta jego 
mandat wygasa. Stwier-
dzenie przez komisarza 

wyborczego wygaśnię-
cia mandatu równo-
znaczne jest z odwoła-
niem zastępców bur-
mistrza, w naszym 
przypadku Anny Luśni. 
Od momentu uprawo-
mocnienia się postano-
wienia stwierdzającego 
wygaśnięcie mandatu 
do czasu objęcia obo-
wiązków przez nowego 
włodarza jego funkcję 
pełni osoba wyznaczo-
na przez Prezesa Rady 
Ministrów. W Olsztyn-
ku rolę tę będzie spra-
wował Tomasz Maria 
Starowieyski, którego 
sylwetkę przybliżamy 
na str. 8. Przedtermi-
nowe wybory burmist-
rza Olsztynka wyzna-
czone zostały na 24 lip-
ca 2022 r. Cykl wy-
dawniczy ALBO nie-

stety nie wpisuje się  
w kalendarz wyborczy 
i w związku z tym nie 
jesteśmy w stanie 
przedstawić Państwu 
kandydatów. Wszelkie 
komunikaty wyborcze 
dostępne będą na tab-
licach informacyjnych 
w mieście oraz na stro-
nie internetowej urzędu 
miasta.  

Szczegóły dotyczące 
święta patrona miasta 
stoją jeszcze pod zna-
kiem zapytania, prosi-
my więc o śledzenie 
mediów społecznościo-
wych Miejskiego Do-
mu Kultury. W ten czas 
wpisują się na pewno 
obchody Gminnych 
Dni Rodziny pn. „Ro-
dzina z wartościami to 
silna rodzina”,  których 
głównym organizato-

rem jest Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej 
w Olsztynku. Impreza 
z bezpłatnymi atrakcja-
mi dla dzieci zaplano-
wana jest na 25 czerw-
ca w godz. 10:00-17:00 
w Parku Sportu,  
Kultury i Rozrywki  
w Olsztynku (podzam-

cze). Zapraszam do za-
bawy najmłodszych, na 
str. 35 sami mogą stwo-
rzyć kolorowy plakat.  

 
Życzę Państwu  

przyjemnej lektury. 
   

Alina Wołodkiewicz 
redaktor naczelny

 Drodzy 
czytelnicy 

reklama

 

            

Z głębokim smutkiem i żalem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci  

Pana 
Mirosława Stegienko 

Burmistrza Olsztynka 
 

Rodzinie i bliskim zmarłego   
wyrazy głębokiego współczucia składa  

Redakcja ALBO 



Droga Bożenko, Kasiu, Marto  
Czcigodna Rodzino,  
szanowni zebrani. 
 
Przypadł mi dzisiaj w udziale smutny 

obowiązek pożegnania w imieniu 
władz miasta, a także całej społeczno-
ści olsztyneckiej naszego gospodarza  
śp. Mirosława Stegienko – Burmistrza 
Olsztynka. 

Nie jest to łatwe zadanie tym bar-
dziej dla mnie, który Go znał i szano-
wał, ale i dlatego, że nie był to 
człowiek, którego życiorys można 
przedstawić w krótkim wystąpieniu. 

Pamiętam wiele chwil spędzonych 
na rozmowach o sprawach zawodo-
wych, o przyszłości i rozwoju naszej 
gminy, o którą był bardzo zakłopotany,  
jak i o sprawach prywatnych, rodzin-
nych, o dzieciach, pasjach, ale też  
i o planach na przyszłość, bo przecież 
nikt z nas nie zakładał, że może być 
inaczej. 

2 maja czas dla Gminy Olsztynek się 
zatrzymał. Z ogromnym smutkiem,  
a zarazem niedowierzaniem przyję-
liśmy wiadomość o nagłej śmierci na-
szego Burmistrza świętej pamięci 
Pana Mirosława Stegienko.  

Mirku, odszedłeś od nas, ale tak na-
prawdę nie odszedłeś, bo na zawsze 
pozostaniesz w naszych sercach i pa-
mięci oraz to, czego dokonałeś dla 
dobra i rozwoju naszej Gminy.  
Śp. Mirosław Stegienko, to człowiek, 

którego postać w Olsztynku jest po-
wszechnie znana, ciesząca się powa-
żaniem i szacunkiem. 

Urodził się w Łodzi, gdzie też spędził 
swoje młodzieńcze życie i zdobył pod-
stawowe wykształcenie. Po odbyciu  
3 letniej służby wojskowej w mary-
narce wojennej przybył do Olsztyna, 
by kontynuować naukę w Akademii 
Rolniczo-Technicznej na wydziale rol-
nictwa, którą ukończył w 1982 roku 
uzyskując tytuł magistra inżyniera.  

W trakcie studiów poznał żonę Bo-
żenkę, którą poślubił 26 kwietnia1980 

roku. Wkrótce na świat przyszła córka 
Kasia, a po dziesięciu latach Martu-
sia. Wspólnie tworzyli udaną, kocha-
jącą się rodzinę. Nigdy nie szczędził 
miłości żonie i córkom, o których 
często mi opowiadał z wielką dumą. 
Wspólnie z małżonką starali się, by  
relacje rodzinne oparte były na war-
tościach chrześcijańskich prawdziwie 
katolickiej rodziny.  

Po studiach powrócił do Łodzi i pod-
jął pracę w Przedsiębiorstwie Handlu 
Artykułami Gospodarstwa Domo-
wego.  

W 1982 roku wrócił na Mazury, 
gdzie powierzono mu stanowisko kie-
rownika Zakładu Rolnego w Koziej 
Górze, a od 1983 do 1994 roku kiero-
wał Zakładem Rolnym w Łutynówku. 
Następnie podjął pracę jako kierownik 
wydziału w zakładzie Polska Żywność 
w Olsztynku. 

Jako młody, pełen energii i zapału 
zaczął angażować się w sprawy spo-
łeczne gminy i tak oto w 1990 roku  
w pierwszych demokratycznych wybo-
rach został radnym Rady Miejskiej  
w Olsztynku, a 20 października 1994 
roku został powołany na stanowisko 
Zastępcy Burmistrza Olsztynka. Po 
zakończonej kadencji, w 1998 roku  
objął stanowisko Dyrektora Powiato-
wej Służby Drogowej w Olsztynie. 

W 2002 roku w wyborach samorzą-
dowych został wybrany na stanowisko 
Burmistrza Olsztynka i funkcję tę 
sprawował przez 2 kadencje, do 2010 
roku. Przez kolejne 8 lat pracował 
jako Kierownik Ruchu Drogowego  
w Dobrym Mieście, a w latach 2014-
2018 pełnił też funkcję radnego  
Powiatu Olsztyńskiego.  

W kolejnych wyborach samorządo-
wych w 2018 roku po raz trzeci został 
wybrany na funkcję Burmistrza 
Olsztynka, którą pełnił do dnia 
śmierci, to jest do 2 maja 2022 roku. 

Jego kariera zawodowa była nie-
zwykle bogata i owocna. Śp. Mirosław 
Stegienko był niezwykle cenionym  
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Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, iż odszedł od nas   

Burmistrz Miasta Olsztynka  
- Pan Mirosław Stegienko  

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wieloletni samorządowiec 
zaangażowany w rozwój miasta i gminy Olsztynek. Zapamiętamy Go jako 

wspaniałego człowieka cieszącego się ogromnym szacunkiem i autorytetem. 
Był zawsze pogodny, serdeczny oraz pomocny innym.   

Żegnamy wybitnego Gospodarza, dla którego Gmina była najważniejsza. 
Jego odejście to ogromna strata nie tylko dla Olsztynka, ale również dla całego 

regionu. Czujemy ogromny żal, pustkę i smutek.  
Urząd Miasta Olsztynek 

Szanowni Mieszkańcy Olsztynka

Pożegnanie Mirosława Stegienko w dniu pogrzebu 
6 maja 2022 r. przez Przewodniczącego Rady  
Miejskiej w Olsztynku Andrzeja Wojdę

i doświadczonym samorządowcem, 
wielkim lokalnym patriotą, zaan-
gażowanym w sprawy naszej  
społeczności. Człowiekiem czynu  
i pasji, pełnym pomysłów, inicjato-
rem i realizatorem wielu inwestycji 
i projektów, które pozostaną świa-
dectwem ciężkiej pracy z jakiej sły-
nął. 

Mirosław Stegienko był jednak 
przede wszystkim dobrym i ciepłym 
człowiekiem. Kierował się w życiu 
uczciwością, wysokim profesjona-
lizmem, otwartością oraz sercem. 
Był człowiekiem niezwykle świat-
łym, ale również pełnym poczucia 
humoru, którym to potrafił rozwią-
zywać problemy czy łagodzić kon-
flikty. 

Był człowiekiem upartym i wy-
trwałym, dlatego nie poddawał 

się nigdy. Nie zakładał niepowo-
dzenia i nie mówił, że nie podoła. 

Posiadał zawsze swoje głęboko 
przemyślane zdanie, którego potra-
fił bronić będąc jednocześnie 
otwartym na argumenty innych 
lecz nie zawsze skory do kompro-
misu. 

Wszystkie te dokonania, o któ-
rych tylko wspomniałem nie są 
oczywiście kompletne, ale nie by-
łyby najważniejsze, gdyby nie  
towarzyszyły im cechy ducha i cha-
rakteru śp. Mirosława.  

Niezbadane wyroki Opatrzności 
sprawiły, że nagle i nieoczekiwa-
nie, nadszedł dla Niego czas za-
kończenia ziemskiej wędrówki. 
Jego śmierć zaskoczyła i zasmuciła 
nas wszystkich. 

Jak każdy człowiek żyjący na tym 
świecie miał słabości, ale one nie 
przysłaniały tego, co było dla 
Niego najważniejsze. Był dobrym 
gospodarzem  i oddanym społecz-
nikiem. I takiego Go zapamiętamy. 

Drogi Mirku, żegnamy Cię ze 
smutkiem, ale i z chrześcijańską 
nadzieją, że dobry i miłosierny 
Bóg, u którego „dobre czyny czło-
wieka idą za nim" poza granicę 
życia, przyjmie Cię do wiecznego 
królestwa obdarzając wiekuistą 
nagrodą. 

Nad Twoją trumną pochylają się 
dzisiaj Rodzina, hierarchowie  
kościelni, władze wojewódzkie i lo-
kalne, sąsiedzi, znajomi  koleżanki 
i koledzy z pracy oraz cała społecz-
ność lokalna.  
Żegnam Cię dzisiaj jako Prze-

wodniczący Rady Miejskiej w imie-
niu całej Rady, pracowników 
Urzędu Miejskiego oraz społecz-
ności lokalnej. Zasłużyłeś na to po-
żegnanie swoim zaangażowaniem 
na rzecz rozwoju naszego miasta  
i jego mieszkańców, ale też i jako 
kolega, z którym miałem przyjem-
ność współpracować przez ostat-
nich 30 lat. 

Drogiej Rodzinie Zmarłego  
w imieniu własnym oraz wszyst-
kich zgromadzonych  składam ser-
deczne wyrazy współczucia.  
Łącząc się w bólu i modlitwie 

Szanowny Panie Burmistrzu - 
Drogi Mirku nie mówimy żegnaj, 
lecz do zobaczenia. 

Spoczywaj w pokoju!  
Cześć Twojej Pamięci.
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Pierwszy wyjazd  
na obóz harcerski 
Trzej przyjaciele ze szkoły, boiska, 

podwórka, harcerstwa. Gdy jeden od-
chodzi, trudno się z tym pogodzić. Zos-
taje smutek, żal i puste miejsce. Pozostają 
wspomnienia... 

Wszyscy trzej – Mirek, Jurek i ja, 
Włodek – mieszkaliśmy w Łodzi na 
Kozinach, chodziliśmy do tej samej 
Szkoły Podstawowej nr 9. Mirek i Jurek 
mieszkali w tym samym bloku, ja  
w domu trochę dalej. 

Z Mirkiem chodziliśmy do tej samej 
klasy, siedział w ławce za mną i zawsze 
podpowiadał mi na klasówkach z ma-
tematyki. Jurek był rok starszy. 

W piątej klasie zapisaliśmy się do har-
cerstwa. Zbiórki harcerskie odbywały 
się dwa razy w tygodniu w szkole lub 
w tzw. Harcówce (schron przeciwlotniczy 
w piwnicach bloku). Uczyliśmy się 
musztry, śpiewaliśmy piosenki, byliśmy 
dumni, że chodzimy w mundurach har-
cerskich. Czuliśmy się następcami bo-
haterów z Szarych Szeregów, patriota-
mi. 

Pierwszy wakacyjny wyjazd na obóz 
harcerski miał nauczyć nas samodziel-
ności. Wcześnie rano autokary zawiozły 
nas do miejscowości Wierzchowiec.  
A właściwie na pustkowie poprzecinane 
stawami rybnymi, wśród lasów. Kojarzę 
jakąś leśniczówkę i stodołę. To było 
gdzieś między Bełchatowem a Szczer-
cowem. W lesie na polanie były już 
rozstawione 10-osobowe namioty żoł-
nierskie. Każdy zastęp zostawił w nich 
plecaki na ziemi. Następnie pobrał od 
kadry obozowej narzędzia: siekiery, piły, 
szpadle, młotki, gwoździe itp. Gdy za-
pytaliśmy, na czym będziemy spać, dru-
żynowy opowiedział nam, jak wygląda 
tzw. prycza i jak ją zbudować... Dziś,  
z perspektywy minionych lat, dziwię 
się, gdy pomyślę, że grupy dzieciaków 
10-11- letnich wycinały w lesie drzewa, 
z których budowały sobie prycze. Las 
na tym ucierpiał, ale prycze zbudowa-
liśmy. Następnie pakowaliśmy słomę 
ze stodoły do otrzymanych sienników  
i zszywaliśmy je. Sienniki położyliśmy 
na pryczach, przykryliśmy je kocami, 
wieczorem innymi kocami się okryliśmy 
i można było spać (wygodnie to nie 
było, bo sienników było siedem a nas 
dziesięciu, trzech spało między sienni-
kami na drewnie...). O prześcieradłach 
i czystej pościeli nikt wtedy nie słyszał. 
Starsi od nas druhowie budowali latryny. 
Myliśmy się w stawie i tam też zmy-
waliśmy nasze menażki... Przez kilka 
następnych dni budowaliśmy jeszcze  
w namiotach regały, na których można 
było położyć plecaki, ubrania itp. Wie-

czorem jedynym źródłem oświetlenia 
były latarki. Każdy zastęp musiał zbu-
dować swój totem. My nazwaliśmy się 
Łucznicy, druhowie z namiotu obok To-
pornicy. Kadra wymyślała zadania,  
w których rywalizowaliśmy. Pamiętam, 
że Mirek był bardzo ambitny i zawsze 
chciał, abyśmy byli najlepsi. Przejęliśmy 
od niego dewizę "Nigdy się nie pod-
dawaj". 

Zdobywaliśmy różne sprawności. Przy-
pominam sobie sprawność "Łazika". 
Musieliśmy przejść dużą odległość (15-
20 km). Założyłem wtedy zamiast wy-
godnych tenisówek kalosze. Tymczasem 
panował upał, odparzyłem sobie stopy 
i ledwie doszedłem. Otrzymywaliśmy 
rozmaite zadania i polecenia od kadry, 
aby np. przeprowadzić wywiady z cie-
kawymi ludźmi. Szliśmy więc 5-8 km 
szosą, aby znaleźć takich ludzi w okolicy 
i wykonać postawione przed nami za-
dania. Wieczorem, przy tradycyjnym 
harcerskim ognisku, prezentowaliśmy 
wyniki naszych działań. 

Dzisiaj  trudno mi sobie wyobrazić, 
że 10-osobowe grupy dzieciaków – 
uczniów piątej klasy SP -   chodzą szo-
sami, drogami, lasami w nieznanej oko-
licy i bez nadzoru uprawnionych osób 
pełnoletnich... Wtedy to było oczywiste 
i normalne. 

Najważniejsza była rywalizacja między 
zastępami. Konkursy i zadania były na-
gradzane punktami. Mirek Stegienko 
należał do tych, których ambicja sty-
mulowała naszą chęć wygrywania. Łatwo 
też przyswajał sobie umiejętność budo-
wania prycz, regałów itp. 

Wspólny pobyt na obozie harcerskim, 
przygody, rywalizacja, to były podstawy 
naszej późniejszej przyjaźni. Byliśmy 
jak Trzej Muszkieterowie - "Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego". Trzy-
maliśmy się razem i mogliśmy zawsze 
na siebie liczyć. 

WSPOMNIENIA  
Z MŁODOŚCI

Mirosław Stegienko w młodości 
/ fot. archiwum prywatne 

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach". 

 
W imieniu władz miasta pragnę serdecznie 

podziękować Arcybiskupowi Józefowi 
Górzyńskiemu Metropolicie Warmińskiemu  

i księżom koncelebransom, parlamentarzystom, 
władzom wojewódzkim i samorządowym, wójtom  

i burmistrzom z naszego regionu, przedstawicielom firm  
i placówek oświatowych, instytucji z terenu naszej gminy 

oraz wszystkim mieszkańcom, a zwłaszcza tym, którzy  
w tak bolesnych chwilach okazali nam pomoc, serce  

i życzliwość i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej  
 

Naszego gospodarza wybitnego samorządowca                     
śp. Burmistrza Olsztynka Mirosława Stegienko 

 
Serdecznie dziękuję. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku 

Andrzej Wojda

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli  
w pogrzebie Burmistrza Olsztynka  

Mirosława Stegienko  
oraz okazali wiele serca, życzliwości i współczucia  

w trudnych dla naszej rodziny chwilach.   
Składamy wyrazy wdzięczności.  

W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować wszystkim,  
którzy łączyli się z nami w bólu i żałobie po śmierci  

 

Drogiego nam Męża i Taty  
Żona z córkami

 2 maja 2022 roku w wieku 68 lat odszedł 
 

śp. MIROSŁAW STEGIENKO 
Burmistrz Olsztynka. Oddany samorządowiec. 

 
Burmistrzem Olsztynka był dwukrotnie. Pierwszy raz przez 
dwie kadencje w latach 2002-2010, a drugi od 2018 roku. 

Reprezentował gminę Olsztynek jako radny Powiatu  
Olsztyńskiego. Był też szefem Powiatowej Służby Drogowej 

w Dobrym Mieście. Najbardziej zasłużył się Olsztynkowi  
i gminie. Miał pozytywny stosunek do spraw oświatowych. 

Szanował partnerów społecznych. Rozmawiał ze Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego na istotne tematy oraz  
o problemach olsztyneckiej i gminnej oświaty.  

Po merytorycznych, a niekiedy trudnych dyskusjach  
starał się rozwiązać problemy i osiągać wspólne cele. 

Był mądrym szefem i życzliwym człowiekiem. 
 

Żonie, Córkom i Bliskim zmarłego  
bardzo współczujemy.

Przewodnicząca Sekcji Emerytów Prezes Zarządu Oddziału 
   i Rencistów ZNP w Olsztynku                ZNP w Olsztynku 
            Stanisława Ziątek                           Romuald Hodyra

►
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Migawki wspomnień  
z innych obozów  
harcerskich 
Na pozostałe obozy harcerskie jeź-

dziliśmy już pociągami. Przeważnie 
obozy były nad morzem, w lesie 
(Błota Karwieńskie, Łazy, Lubiato-
wo). Gdy byliśmy starsi i stanowi-
liśmy kadrę obozu, pamiętam loka-
lizację w Siemianach nad Jeziorem 
Jeziorak. Schemat się powtarzał. 
Nocna podróż pociągiem, dalej au-
tokarem. Budowa prycz i regałów, 
napychanie słomą sienników itd. 

Interesujące było zdobywanie przez 
nasz zastęp tzw. sprawności harcer-
skich. Np. "Kuchcik"... Aby zdobyć 
tę sprawność, należało przez trzy dni 
pracować, tj. pomagać kucharkom 
w kuchni polowej. Tak nam się to 
spodobało, że przepracowaliśmy tam 
sześć dni. I wszyscy byli zadowoleni...  
tylko kucharki nie mogły się doliczyć 
mleka w proszku i marmolady... Po-
starali się o to zwłaszcza Mirek i Ju-
rek, którzy penetrowali magazyn  
w namiocie i tłumaczyli potem prze-
konywująco, że to na pewno myszy 
albo jakieś inne zwierzęta sprawiały, 
że mleko w proszku i marmolada 
znika... 

Inna sprawność, to tzw. „Wyspa 
Robinsona”. Harcerze z zastępu do-
stawali suchy prowiant na jeden dzień 
(chleb, dżem, konserwę), mieli opu-
ścić obóz, schować się w lesie, zbu-
dować miejsce do spania i przetrwać 
chyba dwie noce (dokładnie nie pa-
miętam). Z gałęzi zbudowaliśmy sza-
łas w gęstwinie leśnej, na dachu po-
łożyliśmy płaszcze przeciwdeszczo-
we, na ziemi ściętą trawę, liście itp. 
Ugotowaliśmy sobie nawet rosół na 
wodzie z morza, nigdy w życiu nie 
jadłem nic równie słonego. A wie-
czorem kąpaliśmy się w morzu bez 
nadzoru i opieki... 

Niestety w nocy padał deszcz. Płasz-
cze na dachu szałasu nie ochroniły 
nas przed deszczem, który kapał na 
nas całą noc. Mimo to przetrwaliśmy 
(zmoczeni, zmarznięci) i wróciliśmy 
dopiero wtedy, gdy wiedzieliśmy, że 
sprawność będzie zaliczona. Mirek, 
Jurek i ja  byliśmy zawzięci, nie ba-
liśmy się trudności. Nigdy się nie 
poddawaliśmy. 

Lubiliśmy wieczorne ogniska, przy 
których śpiewaliśmy piosenki, opo-
wiadaliśmy dowcipy, inscenizowa-
liśmy skecze itp. 

W tym czasie popularna była umie-
jętność gry na gitarze.  Nasz kolega 
Kazio (w klasie siedział w ławce  
z Jurkiem) umiał zagrać i zaśpiewać 
tylko jedną piosenkę: " Dom wscho-
dzącego słońca". Polski tekst naiwny, 
wręcz grafomański ("Spotkałem raz 
dziewczynę i pokochałem ją, urzekła 
mnie urodą swą, oczy czarne, włosy 
blond"). Mimo to cały obóz śpiewał 
tę piosenkę, a Kazio był idolem. 

Zazdrościliśmy mu i w następnym 
roku to my byliśmy idolami. I wia-

nuszek dziewczyn siadał dookoła 
nas, gdy graliśmy na gitarach... 

Ja miałem najłatwiej, znałem nuty 
i uczyłem się gry w Ognisku Arty-
stycznym. Ale Jurek i Mirek byli sa-
moukami. Szczególnie Mirek był 
bardzo zawzięty. Mimo bólu palców 
przyciskających struny ćwiczył go-
dzinami. Wkrótce dało to rezultaty. 
Stawaliśmy się popularni w środo-
wisku młodzieżowym. A i dziewczyn 
słuchających przybywało... 

 
Zespół "Termity" 
Wkrótce graliśmy na tyle dobrze, 
że założyliśmy zespół muzyczny. 
Trzy gitary i perkusja. Solo – Mirek, 
Funkcja – Ja i Jurek, tamburin – 
Jurek, perkusja – Jogi, śpiew Mirek 
i ja.  

Graliśmy na zabawach szkolnych, 
na zabawach dla absolwentów szkół, 
na obozach harcerskich, także dla 
wczasowiczów. Sprzęt mieliśmy głoś-
ny, więc nie zdziwiliśmy się, gdy 
pewnego razu przyszli do nas górnicy 
z pobliskiego ośrodka wczasowego 
i poprosili nas, abyśmy zagrali u 
nich. Płacili dobrze, dodatkowo za-
fundowali kolację, więc się zgodzi-
liśmy. Ponieważ był to duży ośrodek 
i mnóstwo ludzi, podzieliliśmy za-
bawę na dwie części. Najpierw gra-
liśmy muzykę dla młodzieży, ostrą, 
głośną, przeboje, sala szalała. Potem 
krótka przerwa, podziękowaliśmy 
nastolatkom. I zaczęliśmy spokojną 
muzyką (tanga przytulanga") dla do-
rosłych. Ale gdy górnicy trochę popili, 
znów śpiewaliśmy znane ówczesne 
przeboje, a cała sala śpiewała z nami. 
Najlepiej odbierana była piosenka 
"Poszukaj muszli nad brzegiem mo-
rza"... Tak się wszyscy dobrze bawili, 
że nie chcieli nas wypuścić. A na ze-
wnątrz sali balowej czekała pierwsza 
tura nastolatków gotowych do dalszej 
zabawy. I dużo dziewczyn, które 
chciały się umawiać na randkę... 

Zresztą w Łodzi po zabawach szkol-
nych zdarzało się, że przychodziły 

do nas do domu nastolatki po auto-
graf. Byliśmy znani na Kozinach... 

Mankamentem naszego grania było 
to, że nie miałem okazji nauczyć się 
tańczyć, podobnie jak Mirek. Jedynie 
Jurek, gdy jakiegoś utworu nie znał, 
tańczył i poznawał nowe dziewczy-
ny. 

Podsumowując, nasza pełna muzyki, 
gry i śpiewu młodość była świetna. 
Nie tylko dobrze się bawiliśmy, ale 
też byliśmy dobrymi przyjaciółmi. 

 
Autostop 
Młodym ludziom zawsze brakuje 

pieniędzy. To, co zarobiliśmy grając 
na zabawach szybko znikało. Im-
prezowaliśmy. Bardzo popularne były 
wówczas prywatki. Kiedyś, tuż przed 
wakacjami, chyba Mirek wpadł na 
pomysł, aby tydzień popracować  
w jakimś PGR na peryferiach Łodzi, 
na umowę – zlecenie. Płacili niewiele, 
bo 7 zł na godzinę (8 godz = 56 zł). 
Gdy pracowałem prywatnie przy żni-
wach u rolnika dostawałem 100 zł 
dziennie + wyżywienie. 

Brygadzista z PGR zaprowadził 
nas na wielkie pole, na którym rosły 
ziemniaki, a wśród nich mnóstwo 
żółtych chwastów. Powiedział, że-
byśmy wyrywali te chwasty. Praco-
waliśmy solidnie i szybko przez cały 
dzień. Gdy nasz szef wrócił przed 
końcem pracy i zobaczył, ile zrobi-
liśmy, złapał się za głowę ze zdu-
mienia. O naszej pracowitości do-
wiedzieli się szybko etatowi pracow-
nicy PGR, którzy powiedzieli, że 
przez nas to im normy podniosą  
i żebyśmy  nie przesadzali z tą pra-
cowitością... 

Przez następne pięć dni opalaliśmy 
się leżąc na polu, a zapłacili nam za 
cały tydzień... 

Zdecydowaliśmy, że pojedziemy 
na wakacje autostopem nad morze 
do Lubiatowa, gdzie wcześniej by-
liśmy już na obozie. Na szosie wy-
lotowej z Łodzi   zabrał nas autokar 
z kilkoma górnikami, który jechał 

do Gdańska. Górnicy byli w dobrym 
humorze, bardzo podobały się im 
nasze piosenki śpiewane przy gita-
rach. W Gdańsku Mirek albo Ju- 
rek miał wujka i ciocię. Mieszkali  
w domu jednorodzinnym z ogrodem. 
Zamierzaliśmy tam spać w namiocie 
w ogrodzie. Ale nikt nie pamiętał 
adresu. To było chyba na ulicy Cho-
pina... Zrobiło się ciemno. Mirek 
przypomniał sobie, że obok Dworca 
Głównego PKP rosło dużo drzew, 
więc chyba był tam jakiś las czy 
park. Postanowiliśmy tam wrócić, 
rozłożyć namiot gdzieś w krzakach, 
aby przenocować. Było już po pół-
nocy, gdy nasz namiot stanął wśród 
krzaków. Po cichu i prawie bez użycia 
latarek. Okazało się, że namiot nie 
miał podłogi. Spaliśmy więc na ziemi 
przykryci kocami. W pewnym mo-
mencie usłyszeliśmy narastający hałas 
zbliżającego się pociągu. Huk paro-
wozu ciągnącego wagony sprawił, 
że wyskoczyliśmy z namiotu, bo 
zdawało się nam, że pociąg przejedzie 
przez środek namiotu. Ziemia się 
trzęsła. Pociąg przejechał tuż, tuż...  

Rano okazało się, że namiot stał  
5-6 metrów od szyn kolejowych...  
Do świtu przeżyliśmy jeszcze kilka 
takich przejazdów. Przed południem 
odnaleźliśmy poszukiwany dom  
i spędziliśmy następną noc w ogro-
dzie. 

A później pobyt na polu namioto-
wym w Lubiatowie, mnóstwo przy-
gód. Gdziekolwiek się pojawiliśmy 
z gitarami była wspaniała zabawa. 
Wszyscy tańczyli, śpiewali razem  
z nami. To były piękne dni... Choć 
wszystko przeminęło z wiatrem... są 
chwile, które się pamięta, takie, dla 
których warto żyć. I prawdziwa przy-
jaźń, która trwa wiecznie i nadaje 
wszystkiemu sens... 

 
Po maturze nasze drogi się ro-

zeszły. Jurek – studia we Wrocła-
wiu, potem oficer WP w Szczecinie. 
Ja – Uniwersytet Łódzki, nauczyciel 
i dyrektor gimnazjum w Łodzi. 
Mirek – w Olsztynku.  Praca, ro-
dzina. 

Byliśmy już prawie dogadani na 
spotkanie w tym roku w czasie wa-
kacji. Nie dane nam było. Na za-
wsze jednak w moim sercu pozos-
taje wdzięczność za tę młodzieńczą 
przyjaźń i pamięć o niej. 

 
Nie każdemu bowiem jest dane do-
świadczyć w życiu prawdziwej przy-
jaźni, to wyjątkowa wartość, która 
wpływa na całe nasze życie. 

 
Dziękuję Ci za naszą pełną przygód 

i wrażeń młodość. Za to, że mogłem 
na Ciebie zawsze liczyć i byłeś przy 
mnie w trudnych chwilach. 

 
Żegnaj Przyjacielu. 

 
 WŁODZIMIERZ NOWAK

Koledzy Mirosława Stegienko z młodości - Jerzy Janas, Włodzimierz 
Nowak i Stanisław Ciniecki na pogrzebie / fot. archiwum prywatne 

►
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„Dałeś mi Panie wszystko, 
co najlepsze, abym tutaj - 
na podobieństwo Twoje - 
istniał i abym mógł doczekać 
szczęśliwej godziny spotka-
nia z Tobą”.  

(Jan P. Grabowski) 
 
Wiadomość o śmierci Bur-

mistrza Mirosława Stegienko 
poraziła mnie całkowicie, bo 
wielu nieszczęść można było 
się spodziewać, ale nie ta-
kiego. Do dzisiaj trudno jest 
ochłonąć, a pytanie dlaczego 
tak się stało pozostanie na 
zawsze retoryczne. 

 
Z Mirkiem przez ponad 30 

lat miałem szczególne, oso-
biste relacje i mam obowią-
zek o zmarłym przyjacielu 
jako samorządowcu i naszej 
wspólnej przeszłości wspom-
nieć. Wiem, że nie powinie-
nem snuć wspomnień w na-
stroju rozpaczy, bo Mirek, 
zawsze optymistycznie na-
stawiony do życia, tego by 
mi nie wybaczył. 

W pierwszych wyborach 
samorządowych radni Rady 
Miejskiej wybrali moją osobę 
Burmistrzem Olsztynka,  
a Mirosław Stegienko został 
wybrany Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej. Będąc 
w opozycji, wnikliwie ana-
lizował budżet i zadawał 
trudne pytania, jednak bez 
złośliwości. Sugerował też 
alternatywne rozwiązania. 
Wśród radnych najlepiej 
orientował się w zawiłościach 
budżetowych i widziałem 
ogromny potencjał samorzą-
dowy w nim tkwiący. 

Gdy zostałem wybrany bur-
mistrzem II kadencji, radni 
uznali, że powinienem po-
wołać swojego zastępcę. 
Wieść szybko się rozeszła  
i kilku „kandydatów” ofe-
rowało mi swoje usługi, ale 
ja nie widziałem w nich  
żadnych możliwych korzyści 
dla gminy. Pewnej nocy we 
śnie  przyszło olśnienie, że 
najlepszym wyborem dla pro-
fesjonalnego zarządzania  
gminą byłaby osoba mojego 
opozycjonisty Mirosława 
Stegienko. Następnego dnia 
poprosiłem Mirka do gabi-

netu i zaproponowałem etat 
zastępcy Burmistrza. Był 
ogromnie zaskoczony pro-
pozycją i poprosił o kilka 
dni do namysłu. Po rozważe-
niu przyjął moją propozycję, 
a po zatwierdzeniu przez 
Radę Miejską i podziale za-
dań stanowiliśmy niezależny,  
bezpartyjny „tandem” spraw-
nie zarządzający gminą. 
Oczywiście nie we wszyst-
kim się zgadzaliśmy, bo sa-
morząd to złożona, wielo-
wątkowa materia, ale zawsze 
udawało nam się uzyskiwać 
konsensus. 

Mimo, że nie byliśmy jesz-
cze w Unii Europejskiej, sa-
morząd zrealizował 4 potężne 
inwestycje, każda z nich war-
tości ponad milion dolarów 
(wartość w dolarach, gdyż 
w 1995 r. nastąpiła denomi-
nacja złotego), a kończąc ka-
dencję wypracowaliśmy nad-
wyżkę budżetową w wyso-
kości 433 468 zł. Byliśmy 
więc „pewniakami” na ko-
lejną, ale w 1998 r. przegra-
liśmy wybory z partiami, 
którym nasza niezależność 
przeszkadzała w realizacji 
partyjnych układów. Liderzy 
PSL i AWS uznali, że za-
stępcą burmistrza musi zostać 
Wiktor Wójcik. Ja, mając 
tak profesjonalnego i lojal-
nego zastępcę, odrzuciłem 
zamianę Mirka na partyjnego 
karierowicza. Wtedy Mirko-
wi zaproponowano „fotel” 

burmistrza, jeżeli zgodzi się 
na Wójcika. Mirek odpowie-
dział „że szefowi świństwa 
nie będzie robił”. Na Wójcika 
jako zastępcę zgodził się 
Zbigniew Wasieczko i dla-
tego to on został wybrany 
przez nowych radnych Rady 
Miejskiej  Burmistrzem Olsz-
tynka, a my „odpłynęliśmy 
z ratusza”. Epizod ten daje 

bardzo pozytywne świadec-
two o Mirku, gdyż godniej 
jest  przegrać z honorem niż 
kupczyć o stanowisko po-
zostawiając po sobie niesmak 
i niesławę. 

Nowo powstający samorząd 
powiatowy przy organizacji 
swoich struktur potrzebował 
dobrych fachowców i Zarząd 
Powiatu powierzył Mirosła-

wowi Stegienko funkcję Dy-
rektora Powiatowej Służby 
Drogowej w Olsztynie, którą 
sprawował odpowiedzialnie 
i znakomicie wywiązywał 
się z powierzonych mu za-
dań. 

W wyborach samorządo-
wych IV kadencji w 2002 
roku, czyli pierwszych wy-
borach bezpośrednich, Mi-
rosław Stegienko został wy-
brany przez mieszkańców 
gminy Burmistrzem Olsztyn-
ka i piastował ten urząd przez 
2 kadencje do 2010 r.  
W „schedzie” po poprzed-
niku odziedziczył  43 % za-
dłużenie budżetu gminy. Jako 
dobry gospodarz realizował 
budżet nacelowany inwesty-
cyjnie, ale jednocześnie po-
przez racjonalną i oszczędną 
politykę finansową, spłacał 
długi i zmniejszył zadłużenie 
do 18%, które w 2010 r. wy-
nosiło już tylko 7 mln 850 
tys. zł. 

Droga samorządowa to 
szlak bardzo wyboisty. Prze-
konał się o tym Mirek, gdy 
w wyborach 2010 r. kłam-
stwa i pomówienia, którymi 
go obrzucono zmyliły wy-
borców. „Śmierdzący inte-
res”, czyli biogazownia  
na Sudwie były insynuacją. 
Zmasowany atak w kampanii 
tuż przed ciszą wyborczą – 
gdy nie było już możliwości 
przekazania wyborcom praw-
dy - spowodował, iż Mirek 
„zmieszany z błotem” prze-
grał wybory. Tę niesprawied-
liwą porażkę Mirek przeżył 
bardzo boleśnie. Przeprosin 
niestety się nie doczekał. 

Po 8 latach kadencji Artura 
Wrochny zadłużenie na ko-
niec 2018 r. wzrosło znowu  
do kwoty 22 mln 441 tys. 
złotych. 

W ostatnich wyborach sa-
morządowych VIII już ka-
dencji Mirek zdecydował się 
ponownie postawić na szali 
swój autorytet i po raz trzeci 
został wybrany Burmistrzem 
Olsztynka. I proszę sobie 
wyobrazić, że przez minione 
4 lata poziom zadłużenia 
gminy się nie zwiększył.  
10 dni przed śmiercią roz-
mawiałem z Mirkiem i zwie-
rzył mi się, że jest zadowo-
lony ze stanu  gminnych fi-
nansów. Uzbierał „spory za-
pas”, tak że zrezygnował  
z zaplanowanej w budżecie 
emisji obligacji w wysokości 
3 mln. zł i nie rozpoczął pro-
cedury wyboru emitenta ob-
ligacji, bo wystarcza pienię-

MIROSŁAW STEGIENKO  
- na zawsze w naszej pamięci 

Mirosław Stegienko w czasach służby wojskowej oraz w dzieciństwie  
/ fot. rodzinne archiwum prywatne 

Ślubne zdjęcie Bożeny i Mirosława Stegienko 
/ fot. rodzinne archiwum prywatne ►



dzy na bieżące wydatki i ob-
ligatoryjne spłaty rat zadłu-
żenia na koniec półrocza. 

 
Starałem się poprzez rys 

historyczny powspominać 
Mirka jako dobrego gospo-
darza mienia gminnego, pil-
nującego dyscypliny budże-
towej. Jednocześnie za jego 
przyczyną wykonano na te-
renie gminy dziesiątki inwe-
stycji infrastrukturalnych. 
Był samorządowcem z krwi 
i kości. 

Służbie publicznej oddał 
się całkowicie i jako samo-
rządowy idealista cenił fun-
damentalne wartości, takie 
jak uczciwość, bezinteresow-
ność i interes publiczny na 
pierwszym miejscu. 

Mirek bardzo kochał swoje 
trzy dziewczyny: żonę Bo-
żenkę oraz córki Kasię i Mar-
cię. Był bardzo szczęśliwy  
i dumny ze swoich uroczych 
niewiast. Troszczył się  
o swoje skarby i hołubił ro-
dzinne szczęście.  Wzajemne 
wsparcie kochających go 
osób dodawało mu energii  
i zapału do pracy. Wybrane 

fotografie ze zbiorów rodzin-
nych przypominają twarz 
Mirka skupioną z dyskretnym 
uśmiechem, a oczy mimo 
upływu lat zawsze te same, 
wzbudzają zaufanie i nie po-
trafią kłamać. 

Wciąż lekko zadumane za-
praszają do radosnego wnęt-
rza. Nawiązując do jednej 
fotografii, Mirek odbył za-
sadniczą służbę wojskową 

w Marynarce Wojennej na 
ORP „Warszawa”. Koledzy 
ze studiów na ART w Olszty-
nie wspominają, że na egza-
min wstępny zjawił się  
w marynarskim mundurze  
i od tego czasu przylgnęła 
do Mirka ksywa – „Mat Ste-
gienko”. 

Gdy wiosna z majem wy-
buchła kolorami, Mirek od-
szedł z tej ziemi, którą tak 

bardzo kochał i opuścił naszą 
małą Ojczyznę, której był 
dobrym gospodarzem. Po 
wyczerpującej pracy nie dane 
Mu było zaznać zasłużonego 
wypoczynku na emeryturze 
wśród najbliższej rodziny  
i przyjaciół. Pan Bóg przy-
gotował Mirkowi przed-
wczesny odpoczynek wiecz-
ny na bezkresnych Jego bło-
niach. 

Tam Jego dusza artysty, 
przy akompaniamencie gitary 
będzie nam śpiewała nie-
biańskie ballady, abyśmy 
dobrze rozumieli nasz świat. 
Był człowiekiem wielkiego 
i otwartego serca, dodawał 
otuchy, nie odmówił pomocy 
nikomu. Był dobroduszny, 
serdeczny, a dowcipami kru-
szył lody. Promieniował 
optymizmem. Przestrzeń 
publiczna to było wymarzone 
dla Mirka miejsce i całym 
Sobą ogarniał ją, poruszając 
się w niej bezkolizyjnie. Od-
szedł nie wszystek. Zostawił 
nam samorządową spuściznę, 
pomysły i projekty, które 
mamy obowiązek kontynuo-
wać. Pozostanie w naszych 
sercach na zawsze. Dzięku-
jemy Ci Boże za to, że nam 
Mirka dałeś. 

  
„Tutaj wszystko przemija 

tak niespodziewanie i stale, 
że nie wiadomo gdzie kończy 
się początek, a gdzie zaczyna 
– koniec.”   

(Jan P. Grabowski)   
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
widomość o nagłej śmierci  

 

Burmistrza Olsztynka 
Pana Mirosława Stegienko 

wspaniałego człowieka i przyjaciela 
społeczności naszej Spółdzielni 

 

Rodzinie oraz najbliższym 
składamy wyrazy współczucia 

 
Prezes Zarządu, pracownicy oraz członkowie Rady Nadzorczej  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Olsztynku 

Mirosław Stegienko był duszą towarzystwa, chętnie grał na gitarze i śpiewał. 
/ fot. Stowarzyszenie Aktywna Gmina

 

            
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa,  

które zawsze będą wywoływać wzruszenia i są takie osoby  
na myśl o których zawsze obudzą się wspomnienia.  

Do grona takich osób z pewnością należy Pan Mirosław Stegienko. 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
 

Pani Bożenie Stegienko,  
córkom oraz całej rodzinie  

składają 
Dyrektor, pracownicy oraz uczniowie   

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

 

            

"Umarłych wieczność dotąd trwa, 
 dokąd pamięcią im się płaci." 

 
My będziemy pamiętać.  

Wyrazy głębokiego współczucia 
  

Rodzinie Pana Burmistrza   
składają pracownicy Gminnego Centrum Zdrowia w Olsztynku. 

 
To była prawdziwa przyjemność pracować  

z Panem Panie Burmistrzu. 
 

Dorota Gruszczyńska 

 

            Pani Halinie Żydeckiej    
Sołtysowi Sołectwa Mierki oraz Rodzinie  

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci  
 

MĘŻA 
 

składają 
 

   Przewodniczący Rady Miejskiej Pełniący Funkcję  
                Andrzej Wojda                          Burmistrza Olsztynka 

    Tomasz Maria Starowieyski 

►



Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa do 
czasu wyłonienia nowego 
gospodarza samorządu, 
funkcję Burmistrza Olsz-
tynka będzie pełnił powo-
łany przez prezesa Rady 
Ministrów Tomasz Maria 
Starowieyski. 

 Pan Tomasz Starowieyski 
urodził się w 1953 roku  
w Krakowie, studia wyższe 
ukończył z tytułem magistra 
inżyniera na Akademii Rol-
niczo-Technicznej w Olszty-
nie. Prywatnie ojciec doro-
słych trzech córek i syna. 
Po studiach rozpoczął pracę 
jako kierownik w Państwo-
wym Gospodarstwie Rol-
nym. Organizował i został 
pierwszym dyrektorem 
Agencji Nieruchomości  
Rolnej Skarbu Państwa  
w Olsztynie. Później pias-
tował funkcję prezesa  
w spółkach prawa handlo-
wego. Kolejnym punktem 

kariery była funkcja Zastęp-
cy Dyrektora Wojewódzkie-
go Inspektoratu Inspekcji 
Handlowej w Olsztynie. 
Obecnie jest emerytem. 
Hobbistycznie uprawia re-

gularnie nordic walking oraz 
biegi średniodystansowe. 
Słucha muzyki współczes-
nej, a ulubiony zespół to 
The Beatles. 

UM OLSZTYNEK
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Po śmierci burmistrza 
Olsztynka śp. Mirosława 
Stegienko w gminie Olszty-
nek zostaną przeprowa-
dzone przedterminowe wy-
bory na urząd burmistrza 
gminy. Komisarz Wybor-
czy w Olsztynie postano-
wieniem nr 12/2022 z 9 
maja br. stwierdził wygaś-
nięcie mandatu przed koń-
cem kadencji burmistrza 
Olsztynka, zmarłego w po-
niedziałek 2 maja br.  

 
18 maja 2022 Prezes Rady 

Ministrów wydał rozporzą-
dzenie w sprawie wyborów 
burmistrza Olsztynka. Dzień 
głosowania został wyzna-
czony na 24 lipca 2022 
roku. Wybory odbędą się 
w godzinach 700 – 2100.  

 
Komitety wyborcze mają 

czas na rejestrację do  

9 czerwca. Natomiast termin 
zgłaszania kandydatów upły-
wa 29 czerwca. Jak wynika 
z kalendarza wyborczego 
kandydatów na burmistrza 
powinniśmy poznać do 11 
lipca.  

W zależności od tego, ilu 
kandydatów się zgłosi i jakie 
będą wyniki głosowania, po 
dwóch tygodniach może od-
być się druga tura. Jeśli  
w pierwszej turze żaden  
z kandydatów nie uzyska 
powyżej 50 procent ważnie 
oddanych głosów, to po 
dwóch tygodniach dwóch 
kandydatów z najwyższymi 
wynikami spotka się w do-
grywce. Wówczas ten kan-
dydat, który uzyska więk-
szość głosów zostanie bur-
mistrzem.  

 
W kalendarzu wyborczym, 

który stanowi załącznik do 

rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 maja 
2022 r. (poz. 1064), znaj-
dziecie Państwo  informacje 
dotyczące czynności wybor-
czych oraz terminy ich wy-
konania. 

 
Komunikaty wyborcze 

znajdziecie Państwo również 
na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Olsztynku 
(https://bip.olsztynek.pl) oraz 
na stronie Krajowego Biu-
ra Wyborczego Delegatura  
w Olsztynie (https://olsztyn. 
kbw.gov.pl). 

REDAKCJA

Przedterminowe  
wybory burmistrza 
Olsztynka

KALENDARZ WYBORCZY 

► w dniu wejścia w życie rozporządzenia  
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia 
Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
przedterminowych wyborów burmistrza Olsztynka w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim. 

► do dnia 9 czerwca 2022 r.  
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, 
informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, 
– zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu 
wyborczego. 

► do dnia 10 czerwca 2022 r.  
– zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na 
członków miejskiej komisji wyborczej. 

► do dnia 14 czerwca 2022 r.  
– powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji 
wyborczej. 

► do dnia 29 czerwca 2022 r. (do godz. 24.00) 
– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na bur-
mistrza. 

► do dnia 4 lipca 2022 r.  
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych, 
– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych 
wniosków o  przydział nieodpłatnego czasu antenowego  
w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyj-
nych, 
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, 
informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespon-
dencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. 

► do dnia 6 lipca 2022 r.  
– powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych 
komisji wyborczych, 
– sporządzenie spisów wyborców. 

► do dnia 11 lipca 2022 r.  
– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, 
obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o  zarejestrowanych 
kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone,  
w  kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, 
wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgła-
szającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której 
należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwier-
dzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi, 
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, 
oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 60 lat. 

► od dnia 11 lipca 2022 r.  
– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w pro-
gramach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. 

► do dnia 15 lipca 2022 r.  
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez 
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą  
60 lat. 

► do dnia 19 lipca 2022 r.  
– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do 
spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na 
obszarze gminy, 
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez 
wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 

► w dniu 22 lipca 2022 r. o godz. 24.00 
– zakończenie kampanii wyborczej. 

► w dniu 23 lipca 2022 r.  
– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych 
komisji wyborczych. 

► w dniu 24 lipca 2022 r. godz. 7.00–21.00 
– głosowanie.

Powołano tymczasowego 
Burmistrza Olsztynka

Tomasz Maria Starowieyski / fot. UM Olsztynek
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W gminie Olsztynek na różnym 
etapie budowy jest obecnie około 
600 mieszkań. To historycznie duża 
ilość. Jeszcze nigdy w naszej gminie 
nie powstawało tyle metrów kwad-
ratowych powierzchni mieszkalnej 
naraz.  

 
Jest to wynik zwiększonego  

w ostatnich latach zainteresowania 
naszą gminą przez zewnętrznych in-
westorów, ale również wykorzystania 
naszego położenia i znacznie lepszej 
niż wcześniej dostępności komuni-
kacyjnej. Niemal wszystkie odda-
wane do użytku mieszkania to nie-
ruchomości przeznaczone na sprze-
daż. W tym miejscu warto wspom-
nieć, że mieszkań w dobrym stanie, 
przeznaczonych na wynajem, jest  
w gminie niewiele. A zapotrzebo-
wanie na takie rośnie. 

Władze gminy Olsztynek już  
w 2021 roku podjęły decyzję, aby 
aktywnie włączyć się w działania 
na rzecz rozwoju mieszkalnictwa, 
choć nie jest to proste. Głównym 
problemem jest dostępność środków 
finansowych, które można byłoby 
przeznaczyć na budowę mieszkań. 
Bardzo ciekawą odpowiedzią na te 
bolączki jest oferta Krajowego Za-
sobu Nieruchomości. Jak możemy 
przeczytać na stronie internetowej 
instytucji, Krajowy Zasób Nieru-
chomości (KZN) jest państwową 
osobą prawną utworzoną na mocy 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku  
o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 
Jej nadrzędną misją jest realizowanie 
obowiązku prowadzenia przez władze 
publiczne polityki sprzyjającej za-
spokojeniu potrzeb mieszkaniowych. 
Do najważniejszych zadań KZN na-
leży m.in. gospodarowanie nieru-
chomościami wchodzącymi w skład 
jej Zasobu, tworzenie warunków do 
zwiększenia dostępności mieszkań, 
podejmowanie działań mających na 
celu realizację inwestycji mieszka-
niowych, tworzenie warunków  

ułatwiających powstawanie mieszkań 
gminnych (źródło: https://www.kzn. 
gov.pl). Przy udziale KZN tworzone 
są tzw. Społeczne Inicjatywy Miesz-
kaniowe (w skrócie SIM) - spółki 
międzygminne z udziałem KZN jako 
przedstawiciela Skarbu Państwa, któ-
rych zadaniem jest budowa mieszkań 
o umiarkowanym, konkurencyjnym 
czynszu. Mieszkania budowane przez 
SIM przeznaczone będą dla osób, 
które są w stanie regularnie opłacać 
czynsz, ale jednocześnie nie stać ich 
na zaciągnięcie kredytu. 

W październiku zeszłego roku Rada 
Miejska w Olsztynku podjęła uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie SIM przez gminę Olszty-
nek, która była pierwszym formalnym 
krokiem do utworzenia spółki. Druga 
podjęta uchwała upoważniała Bur-
mistrza Olsztynka do wystąpienia 
do Ministra Rozwoju i Technologii 
o przekazanie kwoty 3 mln zł jako 
bezzwrotnego wsparcia finansowego, 
które miało stanowić wkład własny 
gminy w przyszłym przedsięwzięciu. 
Wnioskowaną kwotę otrzymaliśmy 
już w grudniu. 

12 kwietnia tego roku Burmistrz 
Olsztynka Mirosław Stegienko wraz 
z Zastępcą Anną Luśnią byli gospo-

darzami spotkania miast i gmin za-
łożycielskich spółki Społeczna Ini-
cjatywa Mieszkaniowa Warmia  
i Mazury Sp. z o.o., które odbyło 
się w Zabytkowej Wieży Ciśnień  
w Olsztynku. Wśród gości – przy-
szłych wspólników spółki byli wój-
towie i burmistrzowie gmin: miasto 
Braniewo, gmina Lubawa, Pieniężno, 
Pasłęk, Nowe Miasto Lubawskie, 
Bisztynek, Iława, Biała Piska, gmina 
Szczytno, gmina Elbląg, miasto 
Działdowo, Nowy Dwór Gdański, 
Markusy, Gronowo Elbląskie, Orzysz 
oraz Milejewo. Obecni byli także 
pan Piotr Opaczewski – Wicewoje-
woda Warmińsko-Mazurski oraz pan 
Arkadiusz Urban – Prezes Krajowego 
Zasobu Nieruchomości. Na spotkaniu 
omówione zostały kwestie formal-
no-prawne organizacji SIM, a także 
odbyła się dyskusja nad jej przy-
szłymi władzami oraz siedzibą, na 
którą w głosowaniu wybrano Olszty-
nek. 

 
Oprócz wkładów pieniężnych po-

szczególnych gmin, w skład przed-
sięwzięcia wchodzić będzie także 
Skarb Państwa reprezentowany przez 
Krajowy Zasób Nieruchomości, który 
do spółki wniesie aport niepieniężny 

w formie nieruchomości w Olsztynku 
przy ul. Jagiełły - przyszłej lokalizacji 
mieszkań oraz przyszłej - docelowej 
siedziby spółki. 

 
Kolejnym krokiem jest zawiązanie 

samej spółki. Uroczystość powołania 
SIM odbyła się 2 czerwca w salo-
nie wystawowym Muzeum Budo- 
wnictwa Ludowego w Olsztynku. 
Wśród zaproszonych gości byli udzia-
łowcy spółki, oraz Prezes Krajowego 
Zasobu Nieruchomości. W imieniu 
Gminy Olsztynek akt notarialny pod-
pisał pełniący funkcję Burmistrza 
Olsztynka Tomasz Maria Staro- 
wieyski. Po powołaniu, spółka od 
razu przystępuje do działania i roz-
poczyna procedury zmierzające do 
wykonania dokumentacji projektowej 
oraz wyboru wykonawców. Z uwagi 
na bardzo dobrą lokalizację, objęcie 
planem zagospodarowania oraz pełne 
uzbrojenie, nieruchomość w Olsztyn-
ku została uznana za jedną z najlepiej 
przygotowanych do przyszłej inwe-
stycji. Pozwoli to na sprawniejsze 
rozpoczęcie budowy i oddanie  
w możliwie krótkim czasie do użyt-
kowania nowych mieszkań. 

  
UM OLSZTYNEK

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa  
Warmia i Mazury Sp. z o.o.

W imieniu Gminy Olsztynek akt notarialny podpisał pełniący funkcję Burmistrza Olsztynka Tomasz 
Maria Starowieyski / fot. UM Olsztynek

18 tysięcy złotych otrzyma gmina 
Olsztynek z Samorządu Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
na budowę wiaty rekreacyjnej wraz 
z miejscem na ognisko. Środki zostały 
przyznane w ramach konkursu 
„Łączy nas turystyka”. 

Ideą konkursu jest podniesienie 
atrakcyjności turystycznej regionu 
poprzez poprawę jakości architektury 

turystycznej i przestrzeni pub-
licznych. Na finansowe wsparcie 
mogą liczyć zadania związane  
z budową, rozbudową, doposażeniem, 
odnową czy modernizacją ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infras-
truktury turystycznej oraz rekrea-
cyjnej w województwie warmińsko-
mazurskim. Do nich można zaliczyć 
m.in. zagospodarowywanie plaż, 

kształtowanie terenów zielonych, 
urządzanie miejsc odpoczynku dla 
rowerzystów i kajakarzy na szlakach 
turystycznych czy znakowanie szla-
ków w terenie. Z budżetu woje-
wództwa przeznaczono na ten cel 
łącznie 170 tys. zł. 

Z inicjatywą stworzenia ogólno-
dostępnego miejsca do grillowania 
i ogniskowania wraz wiatą wystąpiła 

Młodzieżowa Rada Miejska w Olsz-
tynku jeszcze we wrześniu ubiegłego 
roku. Wspólnie z młodzieżowymi 
radnymi została uzgodniona lokali-
zacja i projekt wiaty.  

Aktualnie trwa procedura wyło-
nienia wykonawcy. 

  
ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

OLSZTYNEK OTRZYMAŁ GRANT TURYSTYCZNY
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Blisko 10 tys. zł dofi-
nansowania otrzymało 
Koło Gospodyń Wiej-
skich w Łutynowie na 
realizację dwóch projek-
tów. Oba zadania będą 
realizowane wspólnymi 
siłami mieszkańców. 

 
Na stworzenie strefy re-

laksu na plaży wiejskiej 
w Łutynowie Koło otrzy-
mało 5750 złotych. Projekt 
obejmuje zagospodarow-
anie terenu plaży wiejskiej 
nad jeziorem i wyposa-
żeniu jej w elementy małej 
architektury, która zostanie 
wykonana przez mieszkań-
ców we własnym zakresie. 
W ramach zadania zapla-
nowano przygotowanie 
terenu, w tym oczyszcze-
nie i uzupełnienie plaży 
piaskiem. Mieszkańcy  
z zakupionego w ramach 

projektu drewna oraz in-
nych materiałów wykonają 
ławki i przebieralnię. Po-
nadto zostaną zakupione 
leżaki plażowe, z których 
w okresie letnim będą 
mogli korzystać mieszkań-
cy sołectwa. Projekt został 
dofinansowany ze środ-
ków programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Ośro-
dek Działaj Lokalnie Lo-
kalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie „Południo-
wa Warmia”. 

Drugi projekt obejmuje 
organizację warsztatów. 
Na ten cel Koło pozyskało 
3500 złotych. W ramach 
projektu planuje się orga-
nizację cyklu warsztatów: 
2 rękodzielniczych i 2 ku-

linarnych. Odbyć się mają 
one w świetlicy w Łuty-
nowie. Tematyka warszta-
tów rękodzielniczych bę-
dzie dotyczyć kosmetol-
ogii i wykonywania ozdób 
z naturalnych materiałów. 
Z kolei warsztaty kulinar-
ne będą organizowane  
w oparciu o mazurskie 
smaki i będą nawiązywać 
do sezonowych smaków 
z wykorzystaniem lokal-
nych produktów, owoców 
i warzyw. 

 
Projekt jest realizowany 

ze środków programu 
mikro dotacji NOWEFIO 
- WARMIA MAZURY 
LOKALNIE 5 dofinan-
sowanego przez Naro-
dowy Instytut Wolności - 
Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego 
w ramach programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywa-
telskich NOWEFIO na lata 
2021 – 2030. 

  
ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Warsztaty i strefa  
relaksu w Łutynowie

W drugiej połowie kwietnia 
został rozstrzygnięty I Otwarty 
Konkurs ofert na realizację za-
dań publicznych w Gminie 
Olsztynek. Jak co roku, cieszył 
się dużym zainteresowaniem 
wśród organizacji pozarządo-
wych działających na rzecz na-
szej lokalnej społeczności. Bur-
mistrz Olsztynka na realizację 
zadań publicznych w 2022 r. 
przeznaczył kwotę 294 200 zł. 
Do udziału w konkursie przy-
stąpiło 18 organizacji pozarzą-
dowych, które złożyły 35 ofert 
na realizację zadań publicznych 
w Gminie Olsztynek na łączną 
kwotę 388 613 zł. Dofinanso-
wanie przyznano 18 organiza-
cjom, które w ramach przyzna-
nych środków zrealizują do 
końca 2022 roku 35 zadań na 
rzecz olsztyneckiej społeczno-
ści. Obecnie trwa sukcesywne 
podpisywanie umów na reali-
zację wspomnianych zadań.  

Na organy administracji pub-
licznej ustawa nakłada obowią-
zek realizacji zadań ze sfery 
publicznej we współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. 
Zasady i zakres współpracy 

określa corocznie uchwalany 
program. Nasza Gmina może 
pochwalić się dobrą współ-
pracą i jasno określonymi za-
sadami współdziałania władz 
samorządowych z organiza-
cjami pozarządowymi, które 
działając w sferze zadań pub-
licznych, wykonują działalność 
pożytku publicznego.  

Na terenie gminy działają  
organizacje pozarządowe o róż-
nym charakterze i szerokim 
spektrum działań. Przeważają 
jednak te propagujące rozwój 
kultury fizycznej i sportu, z bo-
gatą ofertą skierowaną do 
dzieci i młodzieży. Największą 
ich grupę stanowią uczniow-
skie kluby sportowe. Organiza-
cje pozarządowe aktywnie 
uczestniczą w życiu olsztynec-
kiego społeczeństwa, bezinte-
resownie włączając się w wiele 
inicjatyw nie tylko sportowych, 
ale również społecznych i kul-
turalnych. 

Lista oferentów, którym przy-
znano dofinansowanie do- 
stępna jest na stronie www. 
olsztynek.pl. 

UM OLSZTYNEK

I Otwarty Konkurs Ofert

22 kwietnia podpisano umowę 
na realizację inwestycji pod 
nazwą „Budowa z przebudową 
sieci kanalizacji deszczowej  
w ul. Wilczej”.  

Wykonawcę robót wyłoniono 
w wyniku przeprowadzonej 
procedury o udzielenie zamó-
wienia publicznego. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyło przed-
siębiorstwo Eurobet Sp. z o.o. 
z Olsztynka. Wybrana oferta 
opiewa na kwotę 418 000 zł 
brutto i zostanie zrealizowana 
do 22 sierpnia br.  

Przedsięwzięcie polegać bę-
dzie na budowie z przebudową 
kanału deszczowego (przyłącza 
kanalizacji deszczowej) o łącz-
nej długości 218 m wzdłuż 
ulicy Wilczej oraz  ul. Akacjo-
wej w Olsztynku.  

Realizacja inwestycji umoż-
liwi odprowadzanie wody de-
szczowej oraz  sprzyjać będzie 
dalszemu rozwojowi w tej czę-
ści miasta. 

UM OLSZTYNEK

Podpisanie umowy  
na przebudowę sieci 
kanalizacji deszczowej

10 przejść dla pieszych 
na drogach krajowych  
w naszej gminie zostanie 
doświetlonych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział 
w Olsztynie wyłoniła wy-
konawcę na opracowanie 
dokumentacji i pełnienie 
nadzoru w czasie robót. 
Najkorzystniejszą ofertę  
na kwotę ok. 100 tys. zł 
złożyło Biuro Projektów 

Technicznych „El-Pro-
Tech” Grzegorz Dubraw-
ski z Zielonej Góry.  

Inwestycja ma objąć 
przejścia dla pieszych na 
drodze serwisowej S7j 
(Olsztynek-Witramowo) 
w miejscowościach Jemio-
łowo i Witramowo oraz  
8 przejść dla pieszych na 
drodze krajowej nr 58 na 
odcinku od ulicy Mron-
gowiusza do Mierek. Za-

danie jest podzielone na 
etapy. W pierwszej kolej-
ności zostanie opracowana 
dokumentacja projektowa 
(ok. 5 miesięcy).  

Następnie zostanie wy-
brany wykonawca robót 
(3 miesiące), który będzie 
miał 6 miesięcy na wyko-
nanie prac. 

 
ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Będzie bezpieczniej na 
przejściach dla pieszych 

Prace przy ul. Akacjowej  
/ fot. UM Olsztynek
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Jaka będzie przyszłość młodzieży 
w Europie? O tym dyskutowano 
podczas spotkania, które odbyło 
się 28 kwietnia w wieży ciśnień  
z inicjatywy Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Olsztynku. Wydarzenie 
odbyło się w ramach konferencji 
w sprawie przyszłości Europy, któ-
rej celem była debata na temat 
wyzwań i priorytetów Europy.  

 
Dyskusja dotyczyła przyszłości 

młodzieży w Europie w różnych 
obszarach: kulturze, sporcie, edukacji, 
trzecim sektorze. Gościem specjal-
nym, otwierającym wydarzenie był 
Tobiasz Gajda, ekspert Team Europe. 
Doktorant w Centrum Badań Prob-
lemów Prawnych i Ekonomicznych 
Komunikacji Elektronicznej Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Tobiasz 
w swoim wystąpieniu nakreślił 
przyszłą perspektywę dla młodzieży 
i omówił możliwości oraz szanse 
dla młodych w Europie.  

Drugą część spotkania poświęcono 
dyskusji z udziałem gości z lokalnych 

instytucji. W panelu zasiedli Michał 
Grzeszczak, wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Olsztynku, 
Izabela Makowska, doradca ds. 
Przedsiębiorczości Stowarzyszenie 
WAMA-COOP i Kamila Kupiec  
z Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Olsztynku. Uczestnicy wydarzenia 
poszukiwali skutecznych sposobów 
angażowania młodzieży w życie pub-
liczne oraz zachęcania jej do ucze-

stniczenia we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego. Ponadto zasta-
nawiali się, jakie są największe 
wyzwania stojące przed UE w zak-
resie polityki młodzieżowej.  

Dyskusja przyniosła interesujące 
wnioski. Według zgromadzonych 
udział w życiu publicznym poma-
ga zdobyć wiedzę, doświadczenie  
i nowe umiejętności, cenne także na 
rynku pracy. Zwrócono uwagę, że 

czas w szkołach, to dobry moment 
na angażowanie się np. w wolontariat. 
Z drugiej strony brakuje informacji 
na poziomie lokalnym gdzie i jak 
można się zaangażować. W ocenie 
uczestników spotkania dużym 
wyzwaniem jest doradztwo zawo-
dowe. Jak się okazało, mało efek-
tywne i nisko oceniane przez 
młodzież. Brakuje indywidualnego 
podejścia lub jest ono niewy-
starczające. Powinno się kłaść 
większy nacisk na praktyczne 
podejście np. praktyki, także poza 
Polską (kompetencje językowe), 
spotkania z przedstawicielami z kon-
kretnych branż, które ułatwiłyby 
młodym ludziom podjęcie decyzji 
dotyczących ścieżki zawodowej.  
Wyzwaniem na przyszłość jest także 
wspieranie niszowych dyscyplin, 
szczególnie w kulturze i sporcie.  
W szczególności chodzi o osoby 
utalentowane. 

 
Wydarzenie zakończyło się po-

mysłem na projekt w ramach Pro-
gramu Równać Szanse. Powstała 
grupa robocza, która zamierza 
przygotować i złożyć wniosek o do-
finansowanie. 

 ROBERT WARAKSA 
r.waraksa@olsztynek.pl
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22 ekspertów i prelegentów,  
6 paneli dyskusyjnych, 5 spotkań 
warsztatowych oraz 80 przedsta-
wicieli z 35 młodzieżowych rad  
z całej Polski.  
Tak wyglądał w liczbach  Europejski 
Kongres Rad Młodzieżowych, który 
odbył się pod koniec maja w War-
szawie. 

Olsztynecką młodzieżową radę re-
prezentowali: Nikola Kołakowska, 
Michał Hermański i Kacper Kierz-
kowski. Celem Kongresu było zain-
teresowanie młodych obywateli dzia-
łających w młodzieżowych radach  
i sejmikach wojewódzkich tematyką 
europejską, jej priorytetami, projek-
tami i kierunkami rozwoju. Wyda-

rzenie było również przestrzenią do 
prawdziwej otwartej dyskusji, a nie 
tylko forum, na którym młodzi słu-
chają dorosłych i ekspertów. Spot-
kanie było okazją do budowania śro-
dowiska młodych aktywnych ludzi, 
którzy są zainteresowani i zaanga-
żowani w tworzenie przyszłości Unii 
Europejskiej. 

Kongres zorganizowany był przez 
Komisję Europejską Przedstawiciel-
stwo w Polsce we współpracy z Biu-
rem Parlamentu Europejskiego  
w Polsce i Fundacją Civis Polonus. 

 
ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Młodzieżowi radni z Olsztynka  
na Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych

O przyszłości młodzieży w Europie  
w zabytkowej wieży ciśnień

fot. R. Waraksa
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26 maja gościliśmy w na-
szym urzędzie grupę samo-
rządowców z województwa 
łódzkiego, którzy uczestni-
czą w projekcie pod nazwą 
„Wdrażanie standardów ob-
sługi inwestora w samorzą-
dach województwa łódz-
kiego”.  

 
W takim samym projek- 

cie uczestniczyli pracowni- 
cy olsztyneckiego urzędu  
w 2016 roku. Wtedy projekt 
ten miał charakter pilota-
żowy i dotyczył jedynie wo-
jewództwa warmińsko-ma-
zurskiego. Jednak po du- 
żym sukcesie Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji zdecydowało  
o objęciu nim obszaru ca-
łego kraju. Jednym z punk-
tów programu była wizyta 
studyjna w gminie Olszty-
nek i poznanie naszych do-

świadczeń, korzyści, ale też 
problemów przy trudnym 
procesie obsługi inwesto-
rów. W czwartkowej wizy-
cie uczestniczyło 20 przed-
stawicieli gmin oraz 2 przed- 
stawicieli Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa 
Łódzkiego. Gośćmi specjal-
nymi byli: pan Kamil Len-
tacz - Site Manager w cen-
trum dystrybucyjnym Zalan- 
do Lounge w Ameryce oraz 
pan Piotr Łada - Senior Pro-

ject Manager w firmie Hill-
wood, która była głównym 
inwestorem budowy cen-
trum. Razem z Kierowni-
kiem Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami i Plano-
wania, panem Adamem Kor-

gulem, opowiedzieli, jakie 
są główne problemy w pro-
cesie budowlanym tak dużej 
i niestandardowej inwesty-
cji. Podpowiadali na co 
zwrócić szczególną uwagę  
i czego się wystrzegać przy-
gotowując grunt pod inwe-
stycję oraz jakie ich zdaniem 
działania gmin są kluczowe 
z punktu widzenia dużego 
inwestora. 

Uczestnicy projektu byli 
pod dużym wrażeniem tego, 
jak niewielki urząd mógł 
skutecznie rywalizować  
z dużymi gminami miej-
skimi, które niejednokrotnie 
dysponują dużą kadrą pra-
cowników wyznaczonych 
do tego typu zadań. Zgodnie 
przyznali, że centrum dys-
trybucyjne Zalando Lounge 
jest przykładem właściwego 
połączenia dobrej lokaliza-
cji, współpracy samorządu  
z inwestorem oraz zaanga-
żowania w projekt urzędni-
ków. 

UM OLSZTYNEK

WIZYTA STUDYJNA W URZĘDZIE

Na początku 2022 
roku Burmistrz Olsztyn-
ka – Mirosław Stegien-
ko wystąpił do Marszał-
ka Województwa War-
mińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie z wnios-
kiem o przyznanie środ-
ków z budżetu woje-
wództwa, na realizację 
zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja drogi 
w miejscowości Wig-
wałd”.  

 
W efekcie tego dzia-
łania Zarząd Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazur-
skiego podjął decyzję  
o przyznaniu dotacji  
w wysokości 70 000,00 
złotych. Szacowany 
koszt tej inwestycji to 
ok. 200 000,00 złotych. 
Pozostałe środki pokryte 
zostaną z budżetu gmi-
ny.  

W ramach przedsię-
wzięcia zostanie zmo-
dernizowana droga we-
wnętrzna w Wigwałdzie. 
Przeprowadzone prace 
będą polegały na wy-
konaniu tzw. nakładki 
z betonu asfaltowego na 

długości ok. 410 m.b. 
Jest to konieczne z uwa-
gi na jego pogarszający 
się stan techniczny. Ak-
tualnie przygotowywana 
jest dokumentacja, nie-
zbędna do przeprowa-
dzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia 
publicznego na przepro-
wadzenie ww. prac. 
Podnoszenie jakości sta-
nu dróg, to jedno z prio-
rytetowych zadań Bur-
mistrza Olsztynka. Po 
ukończeniu inwestycji 
zmodernizowany odci-
nek w dużym stopniu 
poprawi komfort jazdy 
oraz zapewni bezpiecz-
ny i wygodny przejazd 
przez Wigwałd.  

 Warto podkreślić, że 
to kolejne zadanie zwią-
zane z rozwojem gmin-
nej infrastruktury dro-
gowej, na którego rea-
lizację  udało się nam 
pozyskać środki ze-
wnętrzne. To już kolejna 
droga, która zostanie 
gruntownie zmoderni-
zowana w gminie Olsz-
tynek. Inwestycje dro-
gowe są ważnym ele-
mentem działalności 
Gminy i są konsekwent-
nie realizowane. Dro- 
gi łączą mieszkańców  
i podnoszą komfort oraz 
bezpieczeństwo użyt-
kowników. 

 
UM OLSZTYNEK

Kolejne dofinansowanie  
do inwestycji drogowej

Kornelia Krauze, młodzieżowa 
radna z Olsztynka, została 
członkinią Młodzieżowego Sejmi-
ku Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego. W ramach naboru 
wpłynęło 60 zgłoszeń z całego 
województwa, spośród których 
komisja konkursowa wybrała os-
tatecznie 26 osób.  

 
W marcu 2022 roku Zarząd Wo-

jewództwa Warmińsko-Mazurs-
kiego ogłosił konkurs na wy-
łonienie składu Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. Z tej możliwości 
skorzystała Młodzie-żowa Rada 
w Olsztynku, która zgłosiła kandy-
daturę Kornelii Krauze.  

Kornelia od kilku lat jest czyn-
nym wolontariuszem. Działa  
w młodzieżowej radzie, samo-
rządzie uczniowskim w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku i szkolnym 
kole wolontariatu. 

Młodzieżowy Sejmik Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego 
będzie ciałem kolegialnym o cha-
rakterze inicjatywnym, konsulta-
cyjno-doradczym i wniosko-
dawczym głównie dla organów 
samorządu województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Złożony bę- 
dzie z przedstawicieli młodzieży 

reprezentujących różne części wo-
jewództwa warmińsko-mazurs-
kiego. Będzie stanowił forum dys-
kusji i wymiany doświadczeń,  
a także integracji środowisk 
młodzieżowych. 

 
Młodzieżowy Sejmik Woje-

wództwa Warmińsko-Mazurskie-
go pozwoli młodzieży realnie 
uczestniczyć w życiu społecznym 
regionalnej wspólnoty, zgłaszać 
swoje pomysły, opinie, realizować 
inicjatywy na rzecz młodzieży.  

 
ROBERT WARAKSA 

r.waraksa@olsztynek.pl

Wybrano skład Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa 

Kornelia Krauze / fot. R. Waraksa
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Następnie odbyło się złożenie 
meldunku przez Naczelnika Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Olsztynku 
dh Kamila Brokos Wicepreze- 
sowi Zarządu Miejsko-Gminnego  
w Olsztynku oraz uroczyste wciąg-
nięcie flagi państwowej na maszt. 

 
Druhowie i druhny z jednostek 

OSP Olsztynek, OSP Waplewo, 
OSP Mańki oraz OSP Pawłowo 
otrzymali odznaczenia za zasługi 
dla pożarnictwa oraz za wieloletnią 
służbę na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej RP. 

 
Złoty medal otrzymał: 
• dh Paweł Urbanowicz 
Srebrny medal otrzymali: 
• dh Michał Brix 
• dh Grzegorz Pałęcki 
• dh Paweł Pałęcki 
• dh Paweł Mikołajczyk 
• dh Marcin Gątarz 
•dh Sławomir Szmyt 
Odznakę „Strażak  
Wzorowy” otrzymali: 
• dh Tomasz Grabka 
• dh Piotr Grabka 
• dh Krystian Augustyn 
• dh Patryk Szluz 
• dh Paweł Pschuk 
• dh Alan Szczyglak 
• dh Krzysztof Kuźniewski 
• dh Kamil Orłowski 
• dh Marcin Kalisz 

Należy tu także wspomnieć, że   
5 maja, na zaproszenie Marszałka 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego nasi druhowie oraz druhna 
brali udział w uroczystości organi-
zowanej przez Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej w Olsztynie. 
Zostali oni odznaczeni medalami 
za zasługi dla pożarnictwa. 

 
Złoty medal otrzymał: 
• dh Kamil Brokos  
Srebrny medal otrzymali: 
• dh Grzegorz Gut 
• dh Dariusz Dolat 
Brązowy medal otrzymała: 
• dh Anna Wilkaniec 
 
Natomiast 29 maja, podczas 

zjazdu Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, złotym znakiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP  został odznaczony dh Miro-
sław Brokos. 

 
W wydarzeniu uczestniczyli peł-

niący funkcję Burmistrza Olsz-
tynka Tomasz Starowieyski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Olsztynku Andrzej Wojda. 

 
PAWEŁ PSCHUK 
OSP OLSZTYNEK

ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI NA RZECZ OSP
21 maja w naszym mieście odbyły się gminne obchody 

Międzynarodowego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła  
sie od minuty ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego Burmistrza 
Olsztynka Mirosława Stegienko, który pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz druhów, którzy 
odeszli na wieczną służbę. 
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W ubiegłym roku Gmina Olszty-
nek aplikowała o uzyskanie dofi-
nansowania ze środków rządo-
wych dla dwóch inwestycji.  

 
Pierwsza z nich to odrestaurowa-

nie zabytkowej kaplicy na cmen-
tarzu przy ul. Grunwaldzkiej  
w Olsztynku. 

Wniosek o dofinansowanie skła-
dany był dwukrotnie: 15 paździer-
nika 2020 r. oraz 25 październi- 
ka 2021 r. w ramach programu: 
„Ochrona zabytków 2022” do Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu. Aplikowano 
również do Warmińsko-Mazur-
skiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 

Wnioskowana kwota o udzielenie 
wsparcia na wykonanie zadania wy-
nosiła blisko 280 tys. zł. 

Niestety, mimo licznych starań, 
Gmina Olsztynek nie otrzymała do-
finasowania. W pierwszym progra-
mie podniesione zostało kryterium 
weryfikacyjne i w tej sprawie zostało 
złożone odwołanie. W drugim  
projekcie złożonym dwukrotnie:  

1 marca i 30 listopada 2021 r. do 
Warmińsko-Mazurskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
gmina również nie otrzymała środ-
ków pochodzących z województwa. 
Powodem była ograniczona pula fi-
nansowania. 

Druga inwestycja, dla której sta-
rano się o środki to „Adaptacja po-
mieszczeń po byłym dworcu PKP 

na siedzibę Miejskiego Domu Kul-
tury w Olsztynku”. 

W tym przypadku Gmina Olszty-
nek również dwukrotnie składała 
wniosek o dofinansowanie. 

Aplikacja o dotację została złożona 
27 listopada 2020 r. oraz 25 listo-
pada 2021 r. w ramach Programu In-
frastruktura domów kultury 2022 
realizowanego ze środków pozosta-

jących w dyspozycji ministra wła-
ściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Ubiegano 
się o kwotę ponad 990 tys. zł. Cał-
kowity przewidywany koszt do rea-
lizacji zadania oszacowano na ponad 
1.320.000 złotych. Rekomendacje 
mogły otrzymać jedynie wnioski, 
które uzyskały ocenę na poziomie 
co najmniej 70 pkt. Złożony przez 
Gminę Olsztynek projekt otrzymał 
ocenę końcową wynoszącą 77 punk-
tów. Okazało się jednak, że decyzją 
dyrektora Narodowego Centrum 
Kultury próg punktowy uprawnia-
jący do uzyskania dofinansowania 
na etapie konkursowym został pod-
wyższony do 85 pkt.  

W związku z tym niestety i w tej 
puli pozyskania środków Gmina 
Olsztynek nie otrzymała dofinanso-
wania. 

 
 W dalszym ciągu będą składane 

wnioski na uzyskanie dofinansowa-
nia na realizację powyższych zadań 
w ramach ogłaszanych konkursów. 

 
UM OLSZTYNEK

Starania o dofinansowanie inwestycji

„Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości, nie zasługuje na sza-
cunek teraźniejszości i nie ma 
prawa do przyszłości.” – te słowa 
Józefa Piłsudskiego towarzyszyły 
uczestnikom uroczystości odsło-
nięcia Kamieni Pamięci przy 
Szkole Podstawowej nr 2  
w Olsztynku  27 maja. Na dzie-
dzińcu  - dla nas i dla potomnych 
– stanęło sześć kamieni z tabli-
cami upamiętniającymi naszego 
patrona rotmistrza Witolda Pi-
leckiego, ważne wydarzenia XX 
wieku oraz 96 ofiar katastrofy 
smoleńskiej, wśród których  był 
również związany z naszym re-
gionem Aleksander Szczygło.  

 
Droga do zrealizowania tego 

przedsięwzięcia była dosyć długa. 
Wszystko zrodziło się z potrzeby  
i marzeń pani dyrektor Beaty Bu-
kowskiej, która, pamiętając czasy, 
gdy o Katyniu czy Wołyniu lepiej 
było nie mówić głośno, zapragnęła 
stworzyć miejsce będące swoistym 
świadectwem przeszłości. Dyrektor 
szkoły zrobiła to nie tylko z myślą 
o sobie, ale o swoich uczniach oraz 
całej olsztyneckiej społeczności. 
Oczywiście nie doszłoby do reali-
zacji tego projektu bez współpracy 
zaangażowanych w niego osób  

i instytucji. Rok temu, po konsul-
tacjach merytorycznych z Instytu-
tem Pamięci Narodowej, stowarzy-
szenie „Wspólnie dla Olsztynka” 
opracowało projekt „Czuwam… 
Pamiętam… Jestem…” Natomiast 
fundusze na jego realizację uzys-
kano dzięki dofinansowaniu przez 
fundację PGNiG S.A. im. Ignacego 
Łukasiewicza.  

Kamienie Pamięci to miejsce wy-
jątkowe dla społeczności szkolnej 
i całego miasta, co próbowaliśmy 
przekazać w programie artystycz-
nym uświetniającym uroczystość 

ich odsłonięcia. Jego główną ideą 
było połączenie dziecięcej radości, 
aktywności i ciekawości świata  
z refleksją nad tym, co kształtuje 
nas jako naród.   

Na apelu poprzedzającym po-
święcenie i odsłonięcie kamieni kil-
kakrotnie usłyszeliśmy z ust pani 
dyrektor Beaty Bukowskiej, Bur-
mistrza Olsztynka pana Tomasza 
Starowieyskiego czy dyrektora De-
legatury IPN w Olsztynie Karola 
Sacewicza oraz Warmińsko-Mazur-
skiego Kuratora Oświaty pana 
Krzysztofa Nowackiego, że należy 

pamiętać o momentach w naszej 
historii, które budzą często gorzkie 
refleksje, ale przede wszystkim 
wzmacniają naszą narodową toż-
samość i sprawiają, że mamy po-
trzebę czuwać, pamiętać i być... 

Swoją obecnością zaszczyciło nas 
wielu gości, wśród których byli 
również: przyjaciel Aleksandra 
Szczygło – pan Zbigniew Żujew-
ski, przedstawiciel wojewody pani 
Agnieszka Warakomska-Poczobut, 
przedstawiciele rodzin Katyńskich 
z Olsztynka i Olsztyna, członkowie 
stowarzyszenia „Aktywna Gmina 

„TRZEBA DAĆ ŚWIADECTWO…”
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Olsztynek”, dyrektorzy instytucji 
oświaty, przedstawiciele policji  
i straży pożarnej, Nadleśnictwa 
Olsztynek, dyrektor MOPS, repre-
zentanci Rady Rodziców, radni, dy-
rektor Domu Kultury w Olsztynku 
oraz ks. Remigiusz Klimkowski. 
Szczególnie uhonorowani zostali 
współorganizatorzy całego przed-
sięwzięcia, czyli członkowie sto-
warzyszenia „Wspólnie dla Olsz-
tynka”.  

Mimo, że aura nie sprzyjała, od-
słonięcie i poświęcenie Kamieni 
Pamięci odbyło się we wzruszają-
cej atmosferze. Całą uroczystość 
relacjonowały także media – Radio 

i Telewizja Olsztyn. Obok Dębu 
Katyńskiego i tablicy upamiętnia-
jącej Antoniego Kejnera przy wej-
ściu do szkoły widnieją Kamienie 

Pamięci, które będą już zawsze 
wszystkim przypominać o godnej 
podziwu postawie naszego patrona 
oraz o kilku smutnych i wzrusza-

jących kartach narodowej historii. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego w Olsztynku dziękuje panu 
Pawłowi Urbanowiczowi preze-
sowi stowarzyszenia „Wspólnie dla 
Olsztynka” za zdobycie funduszy 
na realizację tej inicjatywy. Nato-
miast pani Aleksandrze Burcz za 
organizację całej uroczystości. 

 
 Jak mówi Zbigniew Herbert  

w „Przesłaniu Pana Cogito”, 
„Trzeba dać świadectwo” i my  
z dumą możemy się pod tymi sło-
wami podpisać!  

ANNA CIESIELSKA

Okres letnich wakacji już się 
zbliża, zatem nadejdzie czas bło-
giego lenistwa. Ale czy koniecz-
nie…lenistwa? Życzmy wszystkim 

Czytelnikom i sobie również wspa-
niałej, słonecznej pogody i dużo za-
bawy na świeżym powietrzu, co po 
intensywnym roku szkolnym będzie 

z pewnością przyjemne i zbawienne 
dla kondycji. Moje szóstoklasistki  
z koła redakcyjnego przygotowały 
garść propozycji na temat aktyw-
nego spędzania wolnych dni.  

Może któraś z tych opcji przypad-
nie Wam do gustu Drodzy Czytel-
nicy? Zapraszamy do lektury.  

 
Opiekun koła redakcyjnego 

Małgorzata ZapadkaMAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

WYCIECZKI 
Czy są tu jacyś miłośnicy podróży? 

Ten artykuł jest właśnie dla Was! 
Przedstawimy kilka propozycji na 
ciekawe wycieczki po naszym pięk-
nym kraju. Proponujemy z pewno-
ścią polskie góry. Jeśli jeszcze nie 
byliście, to koniecznie musicie się 
tam wybrać. Zdecydowanie warto 
obejrzeć i zwiedzić Karpacz, Pie-
niny, Zakopane oraz Ustronie.  

Jeśli natomiast wolicie bardziej le-
niwe sposoby zwiedzania, to zachę-
camy do odwiedzenia naszego kap-
ryśnego czasem Bałtyku. Takie 
nadmorskie atrakcje jakie zapewnia  
Trójmiasto, Ustka, czy Krynica 
Morska na pewno zadowolą miło-
śników plażowania czy kąpieli.  

A może wycieczka krajoznawcza? 
Chcecie poznać głębiej polską kul-
turę, historię, nasze dziedzictwo? 
Warto odwiedzić na początek 
miasta, które pełniły funkcję stolic 
naszego kraju.  

Zacznijmy od Gniezna czyli stolicy 
pierwszych polskich królów. To tu 
wszystko się zaczęło od Mieszka I, 
Bolesława Chrobrego i Świętego 
Wojciecha. To fascynujące, że wciąż 
znajdziemy tu miejsca, które pamię-
tają czasy pierwszych Piastów: pod-
ziemia gnieźnieńskiej katedry, 
Drzwi Gnieźnieńskie, szczątki świę-
tego misjonarza w tzw. Konfesji Św. 
Wojciecha. Ale Gniezno to również 
biegnący przez centrum miasta Trakt 
Królewski z sylwetkami koronowa-

nych w Gnieźnie królów. To także 
Muzeum Początków Państwa Pol-
skiego oraz oddalony o kilka kilo-
metrów Ostrów Lednicki, gdzie po-
wstał jeden z pierwszych piasto- 
wskich grodów. 

Druga stolica to Kraków. Oczywi-
ście warto zwiedzić Kościół Ma-
riacki i Sukiennice, ale również sta-
rówkę. Jeśli Stare Miasto to centrum 
Krakowa, to Rynek jest jego sercem. 
Krakowski Rynek jest największym 
w Polsce i jednym z najpiękniej-
szych w Europie. Chwilę wytchnie-
nia zapewni nam spacer krakow-
skimi uliczkami oraz przechadzka 
po najstarszym krakowskim parku 
– Plantach, które powstały na miej-
scu dawnych miejskich murów. 

Na koniec obecna stolica naszego 
kraju czyli Warszawa. Na pewno 
warto udać się na najwyższe piętra 
Pałacu Kultury i Nauki i zobaczyć 

panoramę miasta, odpocząć w Ła-
zienkach albo w Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie. Ponadto 
zobaczyć Zamek Królewski oraz 
Stadion Narodowy. Miłego zwiedza-
nia! 

oprac. Emilia Michalak,  
Aleksandra Malik, Julia Zega 

 
SPORTY WODNE  
I RODZINNE 
 Sporty wodne, to aktywność  przez 

wiele osób kojarzona z letnim wy-
poczynkiem. Gdy lato zaczyna być 
upalne warto się trochę orzeźwić  
i ochłodzić w wodzie. Jest to cie-
kawe i zabawne zajęcie zapewnia-
jące interesującą rozrywkę.  

 Pływanie, to nie tylko wielowy-
miarowy sport dla ludzi w każdym 
wieku, ale również podstawa do 
uprawiania innych sportów wod-
nych. Nurkowanie z kolei umożliwia 

odkrywanie fascynującego podwod-
nego świata. Surfing, windsurfing  
i kitesurfing czyli sunięcie deską po 
falach jest nie tylko bardzo widowi-
skowe, ale też pozytywnie wpływa 
na nasze zdrowie. Są to ciekawe, 
choć ekstremalne sporty wodne.  
Kajakarstwo może być spokojnym 
relaksem nad jeziorem albo też pod-
noszącym adrenalinę spływem 
rwącą rzeką. Zależy co lubimy i jaką 
mamy kondycję fizyczną.  

Sporty wodne zaciekawiły już 
wiele osób, gdyż taka aktywność po-
zwala spalić kalorie, opalić się oraz 
podziwiać piękne widoki. Nasze wo-
jewództwo wyróżnia się znaczną  
ilością naturalnych akwenów.  
Dlaczego więc nie skorzystać z tej 
okazji? 

 Aktywność fizyczną można rów-
nież połączyć ze spędzaniem czasu 
z naszymi bliskimi i przyjaciółmi. 
Dlatego może warto pomyśleć o wy-
cieczkach rowerowych czy wspólnej 
jeździe na rolkach. Możemy również 
razem pograć w badmintona, siat-
kówkę czy piłkę nożną. Zebranie 
większej drużyny może okazać się 
świetną okazją do integracji, a odro-
bina rywalizacji wprowadzi więcej 
emocji. Rodzina i przyjaciele to 
przecież bliscy nam ludzie i czas  
z nimi spędzony na pewno dobrze 
wpłynie na nasze samopoczucie.  

 
oprac. Ewa Kaska,  

Zuzanna Nowakowska

A to wielka umiejętność umieć odpoczywać  
WIESŁAW MYŚLIWSKI 

Aktywny relaks
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Od początku wojny zgi-
nęło 243 dzieci, a rannych 
zostało 466 jak podaje pro-
kuratura z Ukrainy. Dzieci  
i młodzież ukraińska za-
pewne zaczną kiedyś opo-
wiadać o swoich przeży-
ciach związanych z wojną. 
Teraz muszą znaleźć pewną 
stabilizację. Temu służy za-
angażowanie się zwykłych 
Polaków w pomoc ukraiń-
skim uciekinierom wojen-
nym. Pomoc systemową 
daje również państwo pol-
skie. 

W poprzednim numerze 
ALBO przybliżyłam syl-
wetkę Swietłany Aleksije-
wicz, białoruskiej pisarki  
i dziennikarki, narodowości 
białorusko-ukraińskiej, two-
rzącej w języku rosyjskim. 
W 2015 roku została lau-
reatką Literackiej Nagrody 
Nobla. W cyklu jej utworów 
o drugiej wojnie światowej 
jest zbiór wspomnień dzieci 
w książce „Ostatni świadko-
wie. Utwory solowe na głos 
dziecięcy”. W przedmowie 
przytoczone jest pytanie  
i odpowiedź rosyjskiego kla-
syka Fiodora Dostojew-
skiego: „Czy świat, nasze 
szczęście, a nawet wieczna 
harmonia warte są tego, by 
dla ich powstania zgodzić 
się na jedną bodaj łzę nie-
winnego dziecka? Nie, ża-
den postęp, żadna rewolucja, 
żadna wojna nie są tego 
warte. Łza dziecka przechyli 
zawsze szalę”. W książce 
„Ostatni świadkowie” autor-
ka przybliża wspomnienia 
stu osób, które jako dzieci 
przeżyły wojnę. Aleksije-
wicz odszukała rozmówców, 
z których pamięci wydobyła 
to, co najważniejsze, naj-
boleśniejsze, najgłębiej do-
tąd ukrywane. W książce nie 
ma prawie tzw. dorosłej 
wojny, ale nie ma prawie też 
relacji bez wspomnień 
głodu, utraty najbliższych, 
ucieczek, domów dziecka 
czy przeżycia dzięki przy-
padkowi i łutowi szczęścia. 

Żenia – 6 lat,  
obecnie robotnica 
Żenia rozpoczęła rozmowę 

od stwierdzenia, że wszy-
stko zapamiętała z czerwca 
czterdziestego pierwszego, 
mimo iż była małą dziew-
czynką. Zapamiętała jak 
mama żegnała tatę, jak 
długo się całowali i dziwiła 
się, bo jeszcze nigdy tata tak 
nie całował mamy. Po tym 
pożegnaniu tato oderwał od 
siebie mamę i pobiegł przed 
siebie zasłaniając rękami 
głowę. Bał się obejrzeć za 
siebie. Była zupełnie mała, 
a nie wiedzieć skąd przeczu-
wała, że widzi ojca ostatni 
raz. A potem zapamiętała 
czarne niebo i czarny samo-
lot, i leżącą przy szosie ma-
mę z rozpostartym rękami. 
Prosiła, żeby wstała, ale 
mama nie wstawała. Jak żoł-
nierze owinęli mamę pałatką 

i zakopali w piachu, to krzy-
czała z braciszkiem i siostrą 
prosząc: „Nie zakopujcie na-
szej mamusi. Ona się obudzi 
i pójdzie dalej”. Zapomniała 
jak ma na imię i jak się na-
zywa. Żołnierze wsadzili ją 
z siostrą i bratem na wóz pe-
łen dzieci zbieranych po dro-
dze. Przywieźli do nieznanej 
wsi i obcy ludzie się nimi 
zaopiekowali. Długo nic nie 
mówiła. Tyko się przyglą-
dała. Dopiero jak  kobieta, 
u której była, zaczęła ją głas-
kać po głowie, to rozpłakała 
się i zaczęła mówić. Zrozu-
miała, że jest podobna do jej 
mamy. 

 
Natasza – 5 lat,  
obecnie korektorka  
„Podczas wojny nauczy-
łam się modlić”- tak roz-
poczęła swoje wspomnienia 
Natasza. Dowiedziała się, że 

wybuchła wojna. Nie wie-
działa co to takiego, ale 
chyba ze strachu usnęła  
i spała tak dwa dni. Wszyscy 
myśleli, że umarła, bo leżała 
tak jak kukła. Mama płakała, 
a babcia się modliła dwa dni 
i dwie noce. Jak otworzyła 
oczy, to zapamiętała bardzo 
jaskrawe światło i usłyszała 
czyjś głos. To był głos babci, 
która stała przed ikoną i się 
modliła. Zaczęła wołać  
babcię. Dopiero po dłuższej 
chwili babcia zorientowała 
się, że Natasza żyje i ją 
woła. Zapytała babcię tak: 
„Babciu – jak się modliłaś, 
kiedy umierałam? Prosiłam, 
żeby twoja dusza wróciła – 
odpowiedziała”.  

Babcia umarła rok później, 
ale mimo próśb Nataszy  
o powrót jej duszy, dusza nie 
wróciła. 

 
Taisa – 7 lat,  
obecnie  
nauczycielka  
Taisa zapamiętała siebie 

sprzed wojny jako dziew-
czynkę, której się wszystko 
podobało. Przedszkole, po-
dwórko, dziewczynki, 
chłopcy. Bała się robaków  
i lubiła psy. Zapamiętała  
jak tata uczył ją pływać  
w Dźwinie. Dużo czytała. 
Ze szkoły zapamiętała bar-
dzo szerokie schody i bardzo 
dużo radości. Pierwsze dni 
wojny kojarzy z wyjazdem 
ojca na front i jak ciągle 
sama do siebie powtarzała: 
„Tatusiu, kochany, wracaj 
jak najprędzej! Kochany ta-
tusiu…” Po wyjeździe ojca 
razem z mamą zaczęły ucie-
kać przed bombardowa-
niem. Były lekko ubrane. 
Taisa miała czerwony bez-
rękawnik w kwiatki. Dorośli 
jej mówili, że kolor czer-
wony łatwo dostrzec z góry 
i gdy zbliżał się nalot to 
wszyscy chowali się po 
krzakach, a ją przykrywali 
czym się dało. Po drodze pili 
wodę z kałuż i rowów.  
Zaczęły się choroby jelit. 

Dziewczynka też zachoro-
wała i przez trzy dni i trzy 
noce była nieprzytomna. 
Mieli szczęście, że w Brań-
sku zatrzymał się pociąg 
wojskowy. Mama Taisy po-
prosiła jednego oficera o po-
moc. Dobrze trafiła. Okazało 
się, że oficer był felczerem. 
Obejrzał ją i polecił przy-
nieść herbatę, suchary i bel-
ladonnę. Ten „zestaw le-
ków” uratował jej życie. 
Ludzie chorowali i umierali. 
Mama chroniła ją przed wi-
dokiem zmarłych, ale ona 
ciągle dopytywała: „Co się 
stało z tymi ludźmi?”. Je-
chali bardzo długo, ale nie 
zapamiętała żadnych kraj-
obrazów mimo, że bardzo 
lubiła przyrodę. Zapamiętała 
tylko krzaki, pod którymi się 
chowała. Zapamiętała też 
swoje wielkie przerażenie, 
jak na krótkim postoju  
zagapiła się i nie weszła na 
czas do wagonu. Ktoś  
w ostatniej chwili dosłownie 
wrzucił ją do przedostat-
niego wagonu. To nie był 
wagon, w którym jechała  
z mamą. Oniemiała ze stra-
chu i póki nie przybiegła 
mama, była niema. Potem 
pilnowała się bardzo mamy. 
Zachowała też obraz zabi-
tego Niemca. Zobaczyła 
śmierć z bliska. Nie wie-
działa, czy ma go nienawi-
dzić, czy żałować. To był 
wróg! Miała szczęście, bo  
z wojny wrócił tato. Dzie-
wiątego maja wszyscy do-
wiedzieli się, że wojna się 
skończyła. Ludzie płakali, 
śmiali się, krzyczeli. Powie-
działa: „nigdy nas tak nie 
ściskali i nie całowali jak 
tamtego dnia”. Zaskoczyła 
ją wiadomość, że ojciec jej 
przyjaciółki umarł na serce. 
To się jej nie mieściło w gło-
wie – jak można umrzeć po 
wojnie, kiedy wszyscy są 
szczęśliwi? 

 
Inna – 6 lat,  
obecnie agronom 
Mama powiedziała: „In-

WOJNA W OCZACH DZIECKA          (część 2)

STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

Już czwarty miesiąc toczy się wojna za naszą wschodnią granicą. Rosja totalnie niszczy Ukrainę, która dzielnie od-
piera wrogie ataki i odbija zajęte wcześniej tereny. W Polsce już jest ponad trzy miliony wojennych uchodźców, głów-
nie kobiet z dziećmi. Dzieci zostały przez nasze państwo objęte polskim systemem oświaty. Do szkół podstawowych 
uczęszcza ponad 140 tys. dzieci, do przedszkoli ponad 40 tys., do szkół średnich ponad 20 tys. młodzieży, a 540 tys.  
uczy się zdalnie i w łączności z Ukrainą.1

►

Okładka książki „Ostatni świadkowie. Utwory solowe 
na głos dziecięcy” Swietłany Aleksijewicz / fot. MBP Olsztynek
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neczko opiekuj się dziećmi, 
niedługo wrócę”. Mama 
ucałowała całą czwórkę i po-
szła na zwiady, gdyż miała 
przydzielone takie zadanie. 
Nie mieszkali we wsi, tylko 
w szałasie na terenie rodzin-
nego obozu partyzanckiego. 
Nagle rozległ się krzyk:  
„Niemcy! Niemcy!”. Wszy-
scy wybiegli z szałasów, 
zwołali dzieci i uciekli dalej 
w las. Inna nie wiedziała co 
robić, myślała, że mama 
przybiegnie. Kazała chłop-
com być cicho licząc, że 
może Niemcy ich nie znajdą. 
Nagle usłyszała po rosyjsku 
powiedziane spokojnie: 
„Kto tam jest, wychodzić!”. 
Oczywiście cała czwórka 
wyszła z szałasu. Żołnierz 
mówiący po rosyjsku zapy-
tał o tatę, o mamę. Spojrzała 
w bok i zobaczyła kobiety  
z dziećmi, które nie zdążyły 
uciec. Niemiec w czarnym 
mundurze skierował w nich 
karabin maszynowy. Nie 
zdążyła nawet krzyknąć  
i objąć małych. Oprzytom-

niała po pewnym czasie  
i usłyszała płacz mamy. Zo-
baczyła, że mama kopie dół 
i płacze. Nie miała sił, żeby 
ją zawołać. To mama, jak 
wyprostowała się i odwra-
cając głowę, zobaczyła ją 
żyjącą i krzyknęła: „In-
neczko”. Ponieważ była 
ranna wymagała leczenia. 
Wspomina jak podczas le-
czenia uczyła się liczyć na 
swoich śladach po kulach 
tak: „W jednej rączce dwie 
kule i w drugiej dwie. To ra-
zem cztery. W jednej nóżce 
dwie i w drugiej dwie. To 
już osiem. I jeszcze ranka na 
szyi. Razem dziewięć”. Jak 
wojna się skończyła to 
mama niosła ją do pierwszej 
klasy na rękach. 

 
Gala  
Spannowska – 7 lat,  
obecnie technik  
konstruktor 
„Pamięć ma  barwę…”. 

Tak Gala rozpoczęła swoje 
wspomnienia. „Wszystko to, 
co było przed wojną, pa-

mięta się w ruchu, mieniące 
się barwami. Najczęściej ko-
lory są jaskrawe. A wojna, 
dom dziecka – to wszystko 
jest jakieś zatrzymane. I ko-
lory są szare”. 

Zapamiętała bardzo długą 
podróż samych dzieci bez 
mam. Przez miesiąc do je-
dzenia dawano im herbatniki 
i masło kakaowe. Mimo, że 
kiedyś lubiła, to po tej po-
dróży znienawidziła je do 
końca życia. Przez całą 
wojnę pragnęła, żeby jak 
najprędzej przyjechała do 
niej mama. Taty nie pamię-
tała, wcześniej go zabrakło. 
Mamę pamiętała jako bar-
dzo dobrą i bardzo wesołą 
kobietę. Pewnego dnia, cał-
kiem niespodziewanie,  ma-
ma ją odszukała i przyje-
chała do domu dziecka. Na 
początku nie mogła jej poz-
nać, bo była w mundurze 
wojskowym. Przez krótki 
czas rozpierało ją niesamo-
wite szczęście. Niestety 
mama musiała odjechać. 
Bardzo płakała i znowu cze-

kała na mamę. Trzy lata. 
Tym razem mama przyje-
chała i zabrała ją do Mińska, 
w którym mieszkały przed 
wojną. Była ubrana w su-
kienkę i pantofle. Gala wpat-
rywała się z zachwytem  
w mamę i kurczowo trzy-
mała ją za rękę. Dopiero po 
jakimś czasie zauważyła, że 
mama nie ma oka. Mama 
wróciła z wojny bardzo 
chora. To już była inna 
mama. Mało się uśmiechała, 
nie śpiewała, nie żartowała, 
dużo płakała.  

W Mińsku z trudem da-
wały sobie radę. Nie było 
ich domu, tylko rozwalone 
cegły. Na zakończenie swo-
jego wspomnienia powie-
działa: „W nocy płakałam… 
Gdzie się podziała moja we-
soła mama? Dlaczego jest 
zawsze smutna? Dlaczego 
ze mną nie żartuje i nie roz-
mawia? Cały czas milczy... 
Rankiem starałam się, żeby 
mama nie domyśliła się, że 
w nocy płakałam. Uśmie-
chałam się…”. 

W Polsce, w maju i czer-
wcu, obchodzimy szcze-
gólne dni, tj.: Dzień Matki 
(26V), Dzień Dziecka (1VI) 
i Dzień Ojca (23VI). 

 
ŻYCZMY SOBIE PO-

KOJU! ŻEBY OJCOWIE, 
MATKI I DZIECI JUŻ 
NIGDY NIE DOŚWIAD-
CZYLI WOJNY. 

                  
STANISŁAWA ZIĄTEK 

 
Objaśnienia: 
1) Statystyki podane przez 

wiceministra Dariusza 
Piontkowskiego na posie-
dzeniu sejmowej Komisji 
Edukacji i Nauki z dn. 24 V 
2022 r. 

2) Dane Prokuratury Ge-
neralnej w Ukrainie z 1 VI 
2022 r. 

 
Literatura: 
- Swietłana Aleksijewicz, 

Ostatni świadkowie. Utwory 
solowe na głos dziecięcy, 
Wydawnictwo Czarne, Wo-
łowiec 2013 r. 

►

Tydzień Bibliotek 
 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-

skich od 2004 roku organizuje  
w maju ogólnopolską akcję promocji 
czytelnictwa i bibliotek – Tydzień 
Bibliotek. Program ma na celu pod-
kreślanie roli czytania i bibliotek  

w poprawie jakości życia. MBP  
w Olsztynku jak co roku włączyła 
się do akcji organizując szereg ini-
cjatyw i wydarzeń. 

 
Przez cały tydzień przed naszą bib-

lioteką wystawiony był regał na 
książki. Akcja „Uwolnij książkę” 

jest adresowana do wszystkich, którzy 
lubią czytać i chcą się dzielić książ-
kami z innymi. Nie tylko nasi miesz-
kańcy i czytelnicy, ale również turyści 
chętnie skorzystali z wystawianych 
pozycji. Akcja bookcrossingowa cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem 
postanowiliśmy więc kontynuować 
ją do końca sierpnia. 

W poniedziałek 9 maja, grupa czy-
telników z „Czytania Bajania” wzię-
ła udział w zajęciach edukacyjno-
plastycznych. Dzięki książce pt. ”Jak 
to działa? Książka” dzieci dowie-
działy się z czego dawniej robiło się 

papier, skąd biorą się książki, na 
czym polegała praca w średniowiecz-
nym skryptorium itp. W części pla-
stycznej zajęć uczestnicy wykonywali 
spersonalizowane zakładki do ksią-
żek. 

10 maja, we wtorek, przy współ-
pracy ze Szkołą Podstawową nr 2 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 
Szkołą Podstawową nr 1 im. Nob-
listów Polskich oraz Zespołem Szkół 
im. K.C. Mrongowiusza zorganizo-
waliśmy „Gminne Czytanie”. Wy-
darzenie odbyło się w rynku miasta, 
gdzie w pięknej scenerii pod zieloną 
lipą rozpoczęliśmy głośne czytanie 
występem Pani Anny Luśnia, za-
stępcy Burmistrza Olsztynka. W wy-
darzeniu wzięło udział 6 szkół z te-
renu naszej gminy. Każda placówka 
zaprezentowała się w sposób wyjąt-
kowy, pokazując indywidualne po-
dejście i pomysł na przedstawienie 
wybranego wcześniej tekstu literac-
kiego. Jesteśmy pewni, że „Gminne 
Czytanie” wpisze się na stałe do na-
szego kalendarza imprez plenero-
wych. 
Środa. 11 maja. W Klubie Malucha 

pojawił się wyjątkowy gość. W naszej 
bibliotece gościliśmy psa „terapeu-
tę” o imieniu Koko wraz ze swoją 
właścicielką Panią Emilią Łojews-
ką. Koko jest psem, który pracuje  
z dziećmi i osobami starszymi. Za-
jęcia miały na celu nauczyć dzieci 
bezpiecznego kontaktu z psem,  
w jaki sposób podchodzić do pupila, 
odpowiednio go głaskać i przytulać. 

Nie tylko lektura
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku

Gminne Czytanie pod lipą/ fot. MBP Olsztynek
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9 kwietnia - W tym dniu odbył się 
Olsztynecki Jarmark Wielkanocny. 
Miło było spotkać się po niemal 
dwuletniej przerwie. Na scenie, po 
uroczystym otwarciu, w świątecz-
nym programie, zaprezentowały się 
pięknie przedszkolaki i uczniowie 
podstawowych szkół gminnych oraz 
zespoły wokalne, perkusyjne i ta-
neczne z domu kultury. Pieśni  
wielkanocne zaprezentował zespół 
Swojska Nutka. Na straganach było 
smacznie i wielkanocnie. Druhowie 
OSP Olsztynek częstowali „Bur-
mistrzowskim co nieco” (pyszny  
żurek  strażacki), a nieopodal sceny, 
pod fachowym okiem p. Eli powsta-
wały własnoręcznie wykonane 
palmy wielkanocne i Gaik-maik.  
 
Podczas Jarmarku Wielkanocnego 
został rozstrzygnięty konkurs pla-
styczny „Wiosna, ach to Ty…!”, na 
który wpłynęło blisko 80 prac. Ko-
misja  miała nie lada zadanie, by 
wyłonić te najlepsze. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, wyróżnio-
nym artystom, a przede wszystkim 
zwycięzcom. 

I m. - Laura Skurska SP nr 1, II m. 
- Zosia Sawicka SP nr 2, III m. - 
Zuzia Kozioł MDK Olsztynek,  
III m. - Dorian Gołębiewski SP nr 1 
Wyróżnienia: Martyna Janiszewska 
- SPSK Olsztynek, Ania Wasioł-
kowska – SP nr 2 Olsztynek, Korne-
lia Skorobogata - MDK Olsztynek, 
Ola Mrozińska – SP nr 2 Olsztynek, 

Hubert Kordowski - ZSP Waplewo, 
Katarzyna Bielińska  -  SP nr 1 
Olsztynek, Ania Deorocka – SP nr 1 
Olsztynek, Dennis Wunderlich-Bar-
tosiewicz - MDK, Ania Śmigielska 
– SP nr 1 Olsztynek, Kalina Urba-
nowicz – SP nr 1 Olsztynek, Lena 
Nieke – SP nr 1 Olsztynek, Pola 
Nieke - MDK Olsztynek, Wiktoria 

Filipek - ZSP Waplewo, Julia Wojda 
– SP nr 1 Olsztynek, Klasa IV - 
SPSK Olsztynek  
 
Na konkurs plastyczny wpłynęły 
również prace dorosłych, dlatego 
postanowiliśmy stworzyć kategorię 
18+. 
 
I m. - Marta Książek, II m. - Kry-
styna Perkowska, III m. - Elżbieta 
Redman, III m. - Danuta Baran  
Wyróżnienia: Krystyna Klewiado, 
Krystyna Rosłaniec.  
 
Dziękujemy nauczycielom i instruk-
torom za przygotowanie! Nagrody 
ufundował MDK Olsztynek, Zwią-
zek Gmin Warmińsko-Mazurskich  
i CHEMIKOL Olsztynek. 
 
Tego samego dnia w naszym Domu 
Kultury odbyły się Otwarte Warsz-
taty Ceramiki, zorganizowane przez 
ITU ART Designe. Cieszyły się one 
ogromnym zainteresowaniem, za-
równo wśród dorosłych, jak i dzieci. 
Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejną edycję. 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku

„Koko ma w genach cierpliwość, 
spokój i opanowanie, ponieważ jest 
to pies terapeuta od czterech pokoleń” 
– tak przedstawiła sunię Pani Emilia. 
Odważne maluchy przechodziły na 
czworaka pod Koko, oglądały piękne 
białe zęby czworonoga i kładły sma-
kołyki dla suni na własnym brzuszku.  

W czwartek 12 maja zaprosiliśmy 
nasze przedszkolaki do obejrzenia 
bajki pt. ”Dino – nowy przyjaciel” 
w wykonaniu teatru Duet z Kra-
kowa.  

W trakcie występu aktorzy nawią-
zywali bezpośredni kontakt z dziećmi, 
zachęcając je do aktywnego udziału 
w przedstawieniu. Bajka miała na 
celu rozbudzenie w najmłodszych 
chęci czytania książek, poznawania 

historii, przeszłości, a także poma-
gania słabszym. Teatrzyk łączył ele-
menty dobrej zabawy z elementami 
edukacji. Nasi najmłodsi czytelnicy 
byli bardzo zachwyceni i chętnie 
uczestniczyli w zabawach. 

13 maja, w piątek zaprosiliśmy 
uczniów klasy VI ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Olsztynku na Biblio-
spacer, którego celem była edukacja 
poprzez sport i dobrą zabawę. Uczest-
nicy zostali podzieleni na grupy. 
Otrzymali do rozwiązania krzyżówki 
przyrodnicze, przy pomocy wcześniej 
przygotowanych „Zielników” i „Prze-
wodników kieszonkowych po łące”. 
Były również zapomniane przez dzie-
ci skoki przez skakankę, kręcenie 
hula hop i rzuty do celu. Zorganizo-
waliśmy również ognisko z kiełbas-
kami, a uczniowie zaproponowali 
(belgijkę) wspólny taniec.  

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek, 
w piątkowy wieczór, zaprosiliśmy 
naszych dorosłych czytelników i nie 
tylko na spotkanie z Teatrem przy 
stoliku. Sztukę „Banalna historia” 
Michele Rimi, pod czujnym okiem 
pani Elżbiety Lenkiewicz, zapre-
zentowali nam znakomici aktorzy 
– Alicja Kochańska i Artur Ste-
ranko z Teatru im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie. Spektakl opowiadał  
o dojrzałym małżeństwie, które przy-
jeżdża do modnego hotelu z egzem-

plarzem popularnego poradnika „Seks 
dla opornych”. „Banalna historia” 
dostarczyła publiczności wiele śmie-
chu, emocji i refleksji, a ekspresyjni 

artyści zostali nagrodzeni gromkimi 
brawami i upominkami. 

 
MBP OLSZTYNEK

Dogoterapia w Klubie Malucha / fot. MBP Olsztynek

Bibliospacer - “obowiązkowe” zdjęcie na tle rzepaku / fot. MBP Olsztynek

Olsztynecki Jarmark Wielkanocny / fot. MDK Olsztynek
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14 kwietnia - Kapela ludowa Śpa-
rogi zakwalifikowała się do finału 
III edycji konkursu „Jawor - u źró-
deł kultury”. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy powodzenia! 
 
23 kwietnia - Tego dnia odbył się 
IV Przegląd Piosenki Religijnej,  
w którym wzięły udział solistki oraz 
zespoły z pracowni wokalnej MDK, 
prowadzonej przez panią Dorotę 
Partykę. I m. zajęła Kornelia Zych, 
II m. - Marysia Łukasiewicz. 
 
W kategorii zespoły nie przyznano 
miejsc, lecz wyróżnienie otrzymał 
m.in. zespół Sing and Live oraz  
Tonacja. Serdecznie gratulujemy! 
 
27 kwietnia - Wokalistki z zespo-
łów Sing and Live oraz Tonacja, 
które na co dzień trenują śpiew  
w domu kultury, zajęły czołowe 
miejsca w XVII Stawigudzkich 
Spotkaniach Wokalnych „Kamer-
ton”. Wśród solistek wystąpiły: 
Lena Ruszczyk, Julia Staszewska, 
Marysia Łukasiewicz i Emilia Koz-
łowska. W kategori młodszej Emi-
lia Pokrzywnicka zajęła II miejsce, 
a w kategori starszej Kornelia 
Zych - III miejsce.  
Gratulujemy! 
 
1 maja - Kapela Ludowa Śparogi, 
pod kierownictwem pana Wiesława 
Gąsiorowskiego, od paru lat znaj-
duje się w czołówce konkursu mu-
zyki ludowej „Jawor - u źródeł 
kultury”, Organizowany jest on 
przez Radio Olsztyn. Podczas  
tegorocznego finału kapela zajęła  
III miejsce! Duma nas rozpiera - 
gratulacje! 

8 maja - Grupy taneczne Sekcji 
Tańca COOLTURA wystartowały  
w XV Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Nowoczesnego w Bydgosz-
czy. Tancerze po raz kolejny stanęli 
na podium! I m. SQUAD +VAT  

w kategorii dorośli 30+; V m. 
STREETFLOW DANCE CREW  
w kategorii mini formacje hip hop 
14+. Serdecznie gratulujemy! 
 
14 maja - W tym dniu tancerze  
COOLTURY mieli przyjemność za-
tańczyć gościnnie na Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Sportowego 
FOCUS 2022, który odbył się  
w Olsztynku. Organizatorom dzię-
kujemy za zaproszenie i gratulujemy 
wspaniałego wydarzenia. 
 
27 maja - Sezon koncertów letnich 
rozpoczęty! Zespoły Miejskiego 
Domu Kultury, Miau, Pochodnia  
i Maja Band, na zaproszenie Woje-
wódzkiego Szpitala Rehabilitacyj-
nego dla Dzieci w Ameryce zagrały 
wspaniały koncert, występując 
przed zespołem White Hag. Dzięku-
jemy za zaproszenie i świetną  
atmosferę!  

WKRÓTCE 
 
8 CZERWCA - (Rynek Miasta) 

Festyn "Dzień Dziecka przez 
cały rok 

23 CZERWCA - spektakl 
słowno-muzyczny "Miłość  
na zakręcie" (kino Grunwald) 

24 CZERWCA - Wianki 
Mazurskie (Plaża Miejska) 

25 CZERWCA - Gminne Dni 
Rodziny, Festyn Rodzinny 
(Podzamcze) 

26 CZERWCA - Zakończenie 
Roku Tanecznego (sala 
estradowa SP1) 

2 LIPCA - Festyn z okazji  50. 
lecia koła PCK  (Elgnówko) 

9 LIPCA - Festyn rodzinny  
w Samagowie 

16 LIPCA - Festyn wiejski  
w Kurkach  

PATRYCJA SZUSTKIEWICZ 
MDK OLSZTYNEK 

Kapela Śparogi zajęła III miejsce w Konkursu Muzyki Ludowej „Jawor - u źródeł kultury”  / fot. MDK Olsztynek

Koncert w Ameryce/ fot. MDK Olsztynek

fot. MDK Olsztynek

►
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Niniejszy tekst jest uzupełnieniem tematu „Co 
powierzam dziś myślom swoim” (ALBO nr 
2/2022). Dopełniam treścią wyrażone wcześniej 
myśli, poszerzając je o kontekst aktualnych zda-
rzeń oraz niektórych osobistych spraw. 

 
Odkrywany dziś poeta Kazimierz Wierzyński 

(1894-1969), w młodości sportowiec i zawodnik 
klubu „Pogoń Stryj”, na Olimpiadzie w Amster-
damie (1928 r.) otrzymał złoty medal za przedsta-
wiony do konkursu tomik wierszy pt. „Laur 
Olimpijski”. Cieszył się osiągniętym sukcesem. 
A potem… A potem świat się zawalił. Setki ty-
sięcy Polaków rozpoczęło „podróże” wojenne  
i długoletnią tułaczkę emigracyjną. 

Kazimierz Wierzyński do nowej powojennej 
rzeczywistości socjalistycznej nie powrócił, ale 
jego słowa poety emigranta do Ojczyzny docie-
rały. Poeta zbiorowe doświadczenie rodaków, na-
znaczone fałszem historycznym i obcą ideologią 
komunistyczną, nazwał „miłością ranioną”.[1] 
Jego osobistą, ale i kolejnych pokoleń Polaków, 
których miłość do ziemi ojczystej była raniona 
nieustannie. 

 
Z dala od kraju poeta tworzył utwory osadzone 

w nowoczesnej, świeżej stylistyce poetyckiej, 
niezmienna tylko pozostała w nim wiara w uzdra-
wiającą moc POEZJI, co wyraził następującymi 
słowami: 

 
„Czyż nie zaufać poezji, jedynej wartości, jaką 

umiem wytworzyć, i nie powierzyć się jej w tym 
zwodniczym czasie, kiedy zawiodło nas wszy- 
stko – wojna, zwycięstwo, moralność, rozum  
i wiara”.[2]   

 
Dziś – odległym ubiegłowiecznym echem odbi-

jają się słowa poety; po raz kolejny przyszedł czas 
zatroskania, kiedy łamane są podstawowe prawa 
narodu do życia we własnym kraju, napadniętym 
i zniszczonym – w imię czego? Kiedy godność 
człowieka jest poniewierana, a ważne wartości 
moralne zagrożone, rozumiane na opak – i co gor-
sza – przyjmowane jako jedyne i prawdziwe. 

 
Osobiście, z należną cytowanemu poecie pokorą 

przyznaję, iż mam podobne odczucia i przemy-
ślenia. Swój „azyl” w plątaninie przerażających 
wydarzeń próbuję znaleźć w przyjaznej korespon-
dencji z poetką Janiną Dobrowolską, także w za-
wierzeniu słowom poetyckim wielu wybitnych 
twórców literatury. Swój „azyl” odnajduję w pró-
bach pisania wierszy, ponieważ mój przystanek  
o nazwie „POEZJA” zawsze był blisko mnie, lecz 
podróż do niego trwała zbyt długo. 

 
Poetka Janina Dobrowolska w jednym z listów 

pisała: „Przedzieram się przez gąszcz słów na-
szego pięknego języka, aby nadać swoim myślom 
godną oprawę.” 

 
Pozostaję już od dziesięciu lat pod niesłabnącym 

urokiem nieskażonej polszczyzny, jaką posługuje 
się nasza Rodaczka, mieszkanka Berlina, two-
rząca piękne wartościowe utwory poetyckie, 
utrzymane w formatach różnych gatunków liryki. 
Podziwiam erudycję Janiny w zakresie znajomo-

ści literatury polskiej, europejskiej i światowej, 
także innych sztuk pięknych, przede wszystkim 
muzyki i malarstwa. Ją samą postrzegam jako 
osobę niezwykle skromną, która nie zabiega o za-
szczyty ani o stawianie siebie ponad innych. Zna-
mienne są jej słowa z najnowszego utworu  
o wiosennych forsycjach: 

 
Ja patrzę tylko i ledwie szepczę o nich 
zrywając jednocześnie garść żółtych płatków 
dla zjaśnienia duszy 
 
nie mojej 
 
Przekazana w ostatnich wersach utworu empatia 

„ja lirycznego” wobec potencjalnego odbiorcy-
czytelnika jest wprost zniewalająca. To chęć ob-
darowania miłośnika poezji własnym przeżyciem 
estetycznym, które rodzi się w kontakcie z urodą 
wiosennego krzewu forsycji. Rodzi się w blisko-
ści z pięknem przyrody. 

 
Mojej Przyjaciółce zawdzięczam nie jedno – 

lecz wielokrotne „zjaśnienie” mojej duszy. Także 
radość z intelektualnej i serdecznej więzi kores-
pondencyjnej, zapoczątkowanej przez uprzejme 
pośrednictwo Jadwigi Ziółkowskiej.[3]  

 
Moje zainteresowanie poezją łączyło się z wy-

konywanym zawodem, obecnie jest bardziej ho-
łubione. Określam je zwrotem ”zgubiony but”, 
zaczerpniętym z literackiej rzeczywistości ulubio-
nego pisarza.[4] To usilna próba odzyskania cze-
goś, co dawniej musiało przeczekać życiowe 
zawirowania, by móc powrócić jako cenne zna-
lezisko. 

Dziś, w trudnych i raczej pozbawionych poetyc-
kości czasach, moje myśli krążą wokół bolesnego 
losu matek, uciekających z dziećmi z bombardo-
wanych miast i miasteczek Ukrainy. Krążą wokół 
losu obrońców i ukrywających się w mrokach 
piwnic i schronów bezbronnych ludzi. Myślę 
więc: Cóż znaczy moje osobiste mgnienie szczę-
ścia, którego doznaję obcując z niepowtarzalnym 
światem poezji, wobec ogromu nieszczęścia spo-
wodowanego wojną. Dlatego dopełnieniem po-
wyższych myśli niech będzie ostatnio napisany 
wiersz pt. „Myśli zmęczone”, który poświęcam 
mojej Mamie i Matkom czasów wojny.  

 
Myśli zmęczone 
 
Mojej Mamie 
i Matkom z czasów wojny poświęcam 
 
Potok myśli moich 
spokojnym nurtem dotąd płynął. 
Okrucieństwa wojny 
z opowieści tylko były mi znane. 
Dziecku czasów zagłady, 
na szczęście, oszczędzono 
widoków najgorszych. 
Opiekuńcza ręka Matki to sprawiła.  
Ona oczy małej dziewczynki zasłoniła.  
Miłością i troską obdarzała. 
Jak przetrwać? 
Myśli jej zatroskane 
w niepokoju tkwiły. 
Nie dało się zostawić w niepamięci –  
krótkiego jak chwila –  
- mgnienia życia – pierwszego dziecka. 
Czy wojna zabierze i to drugie? 
 
Myśli zmęczone, oczy wypłakane. 
A ręce – jej stan duszy 
drżeniem nieustannym wyrażały. 
 
Dziś myśli swoje ku Matce kieruję. 
Ocalenie zawdzięczam i dzieciństwo 
przed okrucieństwem wojny osłonione. 
 

Alicja Chrzanowska 
Olsztynek, 24.02.2020 r.    

 
Drugi wiersz powstał z inspiracji fotografią 

przedstawiającą syna z wnukiem Janiny Dobro-
wolskiej. 

 
*** 
Masz w wyobraźni takie miejsca 
Dla wieku myśli przeznaczone 
By w innej postaci wracały 
Jej mocą rozbogacone 
 
Widzisz brzeg morza bliski 
Spienionymi falami zalany 
Biegniesz doń co tchu 
Śladem stóp nieznanych 
 
Własne dziecięce stawiałeś dawno 
Na skrawku piaszczystej plaży 
Dziś wyobraźnia podobne maluje 
Wszak o nich tylko marzysz 
 

„Co powierzam dziś myślom swoim”

Alicja z mamą Marianną (1946 r.) 
/ fot. archiwum prywatne A. Chrzanowskiej

OPLĄTANI POEZJĄ

►
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W sypkiej mączastej piaszczycy 
Zagłębienia stóp małych wyryte 
Uwierz danej przez czas obietnicy 
Wyobraźnia spełnia marzenia skryte 
 
Posłuchaj muszli szumiącej 
O szczęściu dziecięcego skrzata 
Co śladem stóp kochanych podąża 
Jak niegdyś jego tata 

   Alicja Chrzanowska 
Olsztynek, 27.01.2022 r. 

 
Mam nadzieję, że obydwa wiersze pozostaną na 

dłużej w cichej rozmowie z Czytelnikami ALBO. 
 

ALICJA CHRZANOWSKA 
 
Objaśnienia 
1. Z wiersza Kazimierza Wierzyńskiego pt. 

„Nocna ojczyzna”, tom „Czarny polonez” 
(1968 r.). 

2. Cytuję za: Wencel Wojciech „Wierzyński. 
Sens ponad klęską”, Kraków 2020, s. 262. 

3. Jadwiga Ziółkowska, pedagog, była dyrektor 
Państwowego Domu Dziecka nr 1 w Olsz-
tynku, w którym wychowywała się Janina  
Dobrowolska (lata 1960-1963). 

4. Wątek „zgubionego buta” występuje w VII 
rozdziale powieści Wiesława Myśliwskiego pt. 
„Widnokrąg”. 

Kino “Grunwald”  
zaprasza!  

OLSZTYNEK, ul. Grunwaldzka 2,  

tel. 501 067 763 
DETEKTYW BRUNO 
10.06 (pt.)                       - godz. 17:00 
11-12.06 (sob. - niedz.)  - godz. 15:00 i 17:00 
13-14.06 (pon. - wt.)       - godz. 17:00 
17.06 (pt.)                       - godz. 19:00 
18-19.06 (sob. - niedz)   - godz. 18:00 
 
NIEZNOŚNY CIĘŻAR  
WIELKIEGO TALENTU 
10-14.06 (pt. - wt.)          - godz. 19:00 
 
BUZZ ASTRAL 
17.06 (pt.)                       - godz. 15:00 i 17:00 
18-19.06 (sob. - niedz.)  - godz. 14:00 i 16:00 
20-21.06 (pon. - wt.)       - godz. 17:00 
24.06 (piątek)                 - godz. 15:00 i 17:00 
25-16.06 (sob. - niedz.)  - godz. 14:00 i 16:00 
27-28.06 (pon. - wt.)       - godz. 17:00 
 
MINIONKI: WEJŚCIE GRU 
1.07 (pt.)                         - godz. 15:30 i 17:30 
2-3.07 (sob. - niedz.)      - godz. 14:00 i 16:00 
4-5.07 (pon. - wt.)           - godz. 15:30 i 17:30 
8.07 (piątek)                   - godz. 15:30 i 17:30 
9-10.07 (sob. - niedz.)    - godz. 14:00 i 16:00 
11-12.07 (pon. - wt.)       - godz. 15:30 i 17:30 
 
THOR: MIŁOŚĆ I GROM 
od  15.07  

www.kino.olsztynek.com.pl

sprawdź repertuar na

Z ŻYCIA SZKOŁY

W Szkole Podstawowej nr 1 imienia Nob-
listów Polskich w Olsztynku kontynuujemy 
rozpoczęty jeszcze w czasach funkcjono-
wania gimnazjum projekt edukacyjny Śla-
dami Noblistów Polskich związany z pat-
ronami naszej placówki. Tegorocznym 
została Wisława Szymborska w związku  
z dwiema ważnymi datami - w grudniu 
2021 roku przypadła dwudziesta piąta  
rocznica przyznania jej Literackiej  
Nagrody Nobla, zaś 1 lutego 2022 roku mi-
nęła dekada od jej śmierci. Projekt poświę-
cony noblistce zatytułowany został Poezja 
Wisławy Szymborskiej w słowach, gestach 
i obrazach zaklęta. 

 
Przez cały bieżący rok szkolny odbył się 

szereg działań mających na celu przybliżenie 
uczniom sylwetki i dorobku literackiego na-
szej patronki. W holu szkoły postawiono tab-
licę informacyjną na temat poetki. Następnie 
ukazał się specjalny numer szkolnej gazety 
NOBELPRESS poświęcony w całości losom 
noblistki.  

W pierwszym tygodniu października odbył 
się Tydzień z Szymborską. Podczas tych dni 
zrealizowano lekcje języka polskiego poświę-
cone biografii oraz twórczości noblistki. Za-
poznano uczniów z wybranymi utworami  
poetki oraz przedstawiono ciekawostki z jej 
życia. W ramach godzin dyspozycyjnych  
w klasach VII -VIII obejrzano film Chwilami 
życie bywa znośne, który ukazywał życie nob-
listki oraz jej stosunek do otaczającej rzeczy-
wistości. W bibliotece szkolnej została przy-
gotowana wystawa tomików poezji pisarki, 
jak też książek  przybliżających jej biografię. 

 
Odbyło się również kilka konkursów zwią-

zanych z postacią naszej patronki. We wszyst-
kich klasach przeprowadzono test czytania ze 
zrozumieniem przygotowany przez panią 
Małgorzatę Zapadkę – szkolnego koordyna-
tora projektu. Miał również miejsce konkurs 
klasowy na tematyczną gazetkę we wszyst-
kich oddziałach. Ponadto zrealizowano dwa 
konkursy poetyckie inspirowane twórczością 
poetki. Jesienne refleksje to konkurs na 
wiersz o tematyce jesiennej dla klas IV-V,  
a Limerykomania była skierowana do 
uczniów klas VI-VIII, którzy musieli zmie-
rzyć się z formą limeryku. Była to jedna  
z ulubionych form poetyckich noblistki.  
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców  
i laureatów. Uczniowie otrzymali nagrody 
książkowe oraz dyplomy, które zostały ufun-
dowane przez Fundację Wisławy Szymbor-
skiej prowadzoną przez sekretarza noblistki 
pana Michała Rusinka. Nasza szkoła od wielu 
lat z ogromną życzliwością jest wspierana 
przez tę instytucję.  

W ramach zajęć plastycznych w kl. IV-VI 
wykonano ilustracje do wybranych wierszy 
poetki. W klasach VII wykonano kolaże in-
spirowane twórczością Wisławy Szymbor-
skiej. Powstałe prace zostały zaprezentowane 
na wystawie w  korytarzu szkolnym. 

W ramach zajęć języka angielskiego ucznio-
wie tłumaczyli życiorys noblistki na język 
angielski oraz zmagali się z analizą i inter-
pretacją wiersza W. Szymborskiej w języku 
obcym. Było to nowe i ciekawe doświadcze-
nie oraz okazja do rozwijania umiejętności 
wypowiadania się w języku angielskim.  

Także matematycy włączyli się w obchody 
roku noblistki. Na zajęciach z okazji Dnia 
Matematyki uczniowie rozwiązywali niety-
powe zadania oparte o biografię W. Szym-
borskiej. Wykonywali również różnorodne 
operacje i obliczenia matematyczne do za-
dań tekstowych powiązanych z twórczością  
poetki.  

Jak widać bieżący rok szkolny przyniósł 
ogrom przedsięwzięć związanych z naszych 
przewodnim projektem. Dzięki temu, iż po-
wróciliśmy do zajęć stacjonarnych tak wiele 
działań mogło zostać zrealizowanych. 
Ogromnie cieszy fakt, że uczniowie chętnie 
poznawali życiorys i twórczość poetki, choć 
nie należy ona do najłatwiejszych w odbiorze. 
Na zajęciach lekcyjnych omawiali jej losy  
z różnych perspektyw, rozwijali swoje umie-
jętności poprzez kontakt z dorobkiem poetyc-
kim W. Szymborskiej. Wszakże najlepiej 
uczymy się  poprzez działanie, a jak napisała 
noblistka - cokolwiek uczynię, zamieni się 
na zawsze w to, co uczyniłam. To co czynimy 
niech więc procentuje w młodych ludziach.  

 
Szkolny koordynator projektu  

MAŁGORZATA ZAPADKA

Śladami noblistów polskich 
– Wisława Szymborska 

SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

Wisława Szymborska / fot. Mariusz Kubik / CC BY 3.0

►



Matematyka w zabawie ukryta -  
to kolejny ogólnopolski projekt rea-
lizowany przez przedszkolaki z Wa-
plewa. Jego głównym celem jest 
kształtowanie pojęć i umiejętności 
matematycznych dzieci w wieku 
przedszkolnym, a także rozwijanie 
logicznego myślenia, wyobraźni 
oraz twórczej postawy zarówno 
dziecka jak i nauczyciela.  

Praca dydaktyczna w ramach pro-
jektu odbywa się zgodnie z „Dzie-
cięcą matematyką” wg prof. Edyty 
Gruszczyk-Kolczyńskiej. W każdym 
miesiącu należało zrealizować jedno 
zadanie – zabawy w obrębie ob-
szarów z listy działań wg pomysłu 
nauczyciela i dzieci. Wszystkie pro-
jektowe zadania są zgodne z Pod-
stawą programową wychowania 
przedszkolnego oraz Podstawowymi 
kierunkami polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 
2021/2022. 

Nasze przedszkolaki od początku 
roku dzielnie realizowały projek-
towe zadania podczas codziennych 

zajęć i zabaw. Wykorzystywały do 
nich dary natury, przedmioty co-
dziennego użytku oraz stworzone 

przez siebie pomoce. Rozwijały 
umiejętność układania rytmów, prze-
liczania, dodawania, porównywania 
wielkości zbiorów, klasyfikowania, 
mierzenia długości, ważenia czy 
określania objętości płynów. Oprócz 
tego wykonywały zadania związane 
z kształtowaniem orientacji w sche-
macie własnego ciała i w prze-
strzeni. Wcielały się także w rolę 
sprzedawcy, bankowca czy ekono-
misty.  

Zadania projektowe  były bardzo 
ciekawe. Ziększały w naszych naj-
młodszych chęć eksperymentowa-
nia, doświadczania i samodzielnej 
pracy. Rozwijały ich pamięć, umie-
jętność myślenia abstrakcyjnego, 
logicznego rozumowania oraz wnio-
skowania. Kształtowały wyobraźnię 
przestrzenną, umiejętność stoso-
wania schematów, symboli i ry-
sunków związanych z życiem co-
dziennym. Z ogromną niecierpli-
wością czekamy na kolejny rok  
z projektem, bo przecież Matema-
tyka jest w zabawie ukryta. 

 
Koordynator projektu  

AGNIESZKA WAŚK
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XXI Konkurs Ortograficzny 
CORRIDA ORTOGRAFICZNA 
skierowany do klas VII-VIII od-
był się trzynastego maja (chcia-
łoby się zaśpiewać trzynastego…
nawet w grudniu jest wiosna) 2022 
roku w Szkole Podstawowej  
nr 1 imienia Noblistów Polskich  
w Olsztynku.  

 
Konkurs został przeprowadzony 

po długiej pandemicznej przerwie. 
Wzięło w nim udział 8 uczestników 
ze wszystkich szkół podstawowych 
naszej gminy. Święto ortografii 
rozpoczęło się od wystąpienia pani 
Violetty Panasiuk-Michalak, która 
powitała gości, panią dyrektor oraz 
„torreadorów”. Przypomniała rów-
nież sylwetkę pana Marka Doma-
galskiego, który był pomysłodawcą 
i organizatorem konkursu. Wiele 
lat pracował w naszej szkole jako 
polonista.  

Po powitaniach o głos został po-
proszony pan Wojciech Tański - 
konsultant Warmińsko-Mazur-
skiego Ośrodka Doskonalenia Nau-
czycieli, który od wielu lat przy-
gotowuje arcytrudne i niezwykle 
oryginalne teksty konkursowych 
dyktand. Tym razem inspiracją był 
właśnie… piątek trzynastego. Tekst 

zatytułowany Dyktando z przesą-
dami z przymrużeniem oka przy-
bliżył nam historię tej pechowej 
daty. Z wielką uwagą i uśmiechem 
wysłuchaliśmy przygotowanego 
przez pana Wojciecha tekstu. 

Po ortograficznych zmaganiach 
torreadorzy zjedli słodki poczęstu-
nek i wybrali się podziwiać uro-
kliwą panoramę Olsztynka roz-
pościerającą się z zabytkowej 
wieży ciśnień. W tym czasie ko-
misja konkursowa w pocie czoła 

sprawdzała teksty dyktand i wyło-
niła mistrza ortografii oraz kaligra-
fii. Okazało się, iż: 
I miejsce zajął  Łukasz Pycek ze  

Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Waplewie, 

II miejsce zajęła Anna Sobiecka 
ze  Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Waplewie,   

III miejsce zajęła Aleksandra  
Lisowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. rtm. Witolda Pilec-
kiego w Olsztynku. 

• Tytuł Mistrza Kaligrafii otrzy-
mała Anna Sobiecka ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Waplewie. 
Uczestnicy wykazali się znajomo-
ścią ortografii, szczególnie pisowni 
wielką i małą literą oraz poradzili 
sobie z zachowaniem właściwej in-
terpunkcji. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy i zapraszamy do 
wzięcia udziału w kolejnych zma-
ganiach już za rok. 

MAŁGORZATA ZAPADKA

XXI CORRIDA ORTOGRAFICZNA
SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

Z ŻYCIA SZKOŁY

Matematyka w zabawie ukryta
Przedszkole w Waplewie

Grupa Misie podczas zajęć w ramach projektu Matematyka  
w zabawie ukryta / fot. A. Waśk
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Pomysł wprowadzenia ni-
niejszej innowacji pojawił 
się w okresie trwającej pan-
demii. Obecna sytuacja 
sprzyja spędzaniu dużej ilo-
ści czasu w wirtualnym 
świecie, dlatego sześciolatki 
podjęły wyzwanie jak świet-

nie się bawić w wspólnie 
realizując zamierzenia in-
nowacji. 

Ustaliły zatem zasady gry 
„Jak gram ja i jak grasz 
Ty”. Następnie stworzyły 
kreatywne gry pt.: „Sznurek 
i kapsle mamy, w co razem 

zagramy?”, „Sami grę kon-
struujemy, jak szybko do 
mety dotrzemy?”, „Kodo-
wać też lubimy, co razem 
wymyślimy?”, „Gry plan-
szowe zaprzątają naszą gło-
wę”. 

Uśmiech i wspólna zabawa 
jest niezwykle ważnym ele-
mentem świata gier, jak  
i codziennej egzystencji 
dziecka. Współczesne gry 
zawierają  wiele wartościo-
wych i edukacyjnych treści. 

Dziecko może więc jedno-
cześnie uczyć się poprzez 
zabawę. Gry uczą dzieci 
zachowania się w różnorod-
nych sytuacjach społecz-
nych. W czasie wspólnych 
rozgrywek dziecko uczy się 
również, że nie z każdej sy-
tuacji można wyjść zwy-
cięsko. Niejednokrotnie zda-
rza się przecież, że prze-
ciwnik okazuje się być lep-
szy, szybszy czy sprytniej-
szy. W związku z tym dziec-
ko może nauczyć się przyj-
mowania porażki ze spo-
kojem i godnością.     

KAROLINA GĄTARZ

Obecna niezwykle trudna sytuacja 
polityczna na terenie Ukrainy spo-
wodowała znaczną falę migracji. 
Mieszkańcy zaatakowanego kraju 
opuścili ojczyznę w poszukiwaniu 
schronienia i bezpiecznego azylu 
dla siebie, ale przede wszystkim 
dla swoich dzieci. W naszej gminie, 
tak jak i na terenie całego kraju, 
Ukraińcy otrzymali pomoc, wspar-
cie oraz życzliwość ze strony Po-
laków. Dramat wojenny nadal trwa, 
a uchodźcy próbują zaaklimatyzo-
wać  się w nowym kraju i rzeczy-
wistości.  

 
W Szkole Podstawowej nr 1 imie-

nia Noblistów Polskich w Olsz-
tynku uczy się obecnie 22 uczniów 
z Ukrainy. W klasach I-III oraz od-
działach przedszkolnych jest to 
łącznie 12 osób, a w klasach IV-
VIII  mamy 10 uczniów. Wdroże-
nie nowoprzybyłych to niezwykle 
trudny i wymagający proces. 
Dzieci nie znają bowiem języka 
polskiego. Ponadto występują zna-
czące różnice w zakresie treści na-
uczania obu systemów edukacyj-
nych.  

Dyrekcja oraz grono pedago-
giczne stanęło przed ogromnym 
wyzwaniem. Nasza praca zaczęła 
się od powołania Zespołu do spraw 
Ukrainy, który wypracował zasady 
wdrażania ukraińskich uczniów do 
naszego systemu edukacyjnego. 
Uczniowie otrzymali również 
wsparcie psychologiczno-pedago-
giczne oraz materialne. Najpotrzeb-
niejsze rzeczy związane z roz-
poczęciem edukacji szkolnej 
zostały zakupione ze zbiórki zrea-
lizowanej w bibliotece szkolnej. 
Dobre serca mieszkańców 
Olsztynka wsparły nasze działania. 

Obecnie dzięki współpracy z Pol-
skim Czerwonym Krzyżem każde 
dziecko z Ukrainy otrzyma wy-
prawkę w postaci tornistra, zeszy-
tów oraz przyborów szkolnych na 
nowy rok szkolny. Zostały także 
złożone wnioski do Burmistrza 
Olsztynka o stypendia dla ukraiń-
skich uczniów. W tej chwili trwa 
proces weryfikacji.  

W bibliotece szkolnej powstało 
również Szkolne Centrum Infor-
macyjne. Stworzono Pakiet Powi-
talny w formie biuletynu w języku 
polskim i ukraińskim w celu jak 
najefektywniejszego przekazywa-
nia podstawowych informacji  
o szkole.  

Nauczyciele odbyli szereg szko-
leń związanych z metodyką pracy 
z dzieckiem cudzoziemskim. Po-
nadto, przygotowali i dostosowali 
metody i formy pracy do nowej sy-
tuacji oraz możliwości przybyłych 

uczniów. Zorganizowano również 
dodatkowe zajęcia z języka pol-
skiego, na których uczniowie  
z Ukrainy uczą się polskiego alfa-
betu, poznają zasady gramatyczne 
oraz nabywają umiejętności komu-
nikacyjne w naszej rodzimej  
mowie.  Grono pedagogiczne wy-
konało ogrom ciężkiej pracy, gdyż 
początki nie były łatwe. Sytuacja 
wymagała bowiem nabycia wielu 
nowych umiejętności i poszerzenia 
warsztatu pracy.  

 Równolegle trwał i trwa proces 
integracji dzieci z Ukrainy z zespo-
łami klasowymi i całą społeczno-
ścią szkolną. Uczniowie dotych-
czas wzięli udział w wycieczkach 
do Warszawy, odwiedzili Grun-
wald, dwukrotnie uczestniczyli  
w seansach w kinie „Grunwald”, 
poznają również Olsztynek i oko-
lice oraz uczestniczą w dodatko-
wych zajęciach sportowych z ko-

szykówki. Co więcej, dołączyli do 
grona naszych artystów, którzy 
przygotowali spektakl teatralny  
z okazji majowych świąt. Okazało 
się, że wrażliwość, muzyka i sztuka 
potrafią świetnie łączyć obydwa 
narody. Ukraińskie akcenty wple-
cione w losy naszego kraju poka-
zały jak bardzo historia potrafi za-
toczyć koło.  

Nasza placówka stawiła czoła 
wielkiemu wyzwaniu. Dzięki 
współpracy nauczycieli, pracowni-
ków oraz rodziców udało się prze-
prowadzić przybyłych uczniów 
przez trudne początki. Ukraińskie 
dzieci czują się bezpiecznie w na-
szej szkole, uczą się komunikowa-
nia i poznają naszą rzeczywistość. 
Adaptacja i integracja dzieci trwa, 
a my z optymizmem i życzliwością 
wspieramy je w tych procesach.  

 
MAŁGORZATA ZAPADKA

JESTEŚMY SOLIDARNI Z UKRAINĄ  
SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

„Gry to świetna sprawa,  
dla Przedszkolaka  
– kreatywna zabawa!”

Przedszkole w Waplewie

fot. K. Gątarz
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Nie ma chyba dnia, aby 
w naszej szkole nie został 
zaakcentowany ważny 
dzień, nie zorganizowano 
jakiejś akcji, wyjścia czy 
uroczystości. Życie spo-
łeczności szkolnej toczy 
się i ciągle zmienia jak  
w kalejdoskopie. To tylko 
świadczy o kreatywności 
uczniów, ciągłym rozwija-
niu ich pasji i wielkim za-
angażowaniu organizato- 
rów. 

 
8 kwietnia otrzymaliśmy 

cudowną wiadomość, iż  
w gronie naszych uczniów 
znalazło się dwoje laurea-
tów konkursów kuratoryj-
nych. Mowa o uczniach 
klasy 8a. Marika Słodo-
wnik została laureatką kon-
kursu z języka polskiego, 
zaś Mikołaj Gilewicz to 
podwójny laureat z mate-
matyki oraz fizyki!!! Trud 
pracy, jaki włożyli w przy-
gotowania uczniowie, ich 
rodzice oraz nauczyciele 
przygotowujący do kon-
kursu, został nagrodzony  
i stał się mobilizacją dla in-

nych. To z pewnością prze-
pustka tych uczniów do 
wybranej szkoły. Cieszymy 
się, że to właśnie tu roz-
poczęła się realizacja ich 
marzeń.  

Uczniowie naszej szkoły 
wzięli również udział w in-
nych konkursach na róż-
nych szczeblach, uzyskując 
wysokie lokaty: w Mię-
dzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny 
(wyróżnienie), Ogólnopol-
skim Konkursie Nauk 
Przyrodniczych Świetlik 
(wyróżnienie), Gminnym 
Konkursie Plastycznym 
„Wiosna, ach to Ty”  
(II miejsce), Gminnym 
Konkursie Ortograficznym 
Corrida Ortograficzna 
2022 (III miejsce), Między-
szkolnym Konkursie „Pol-
ski Film Historyczny XX 
wiek” (II miejsce), Przeglą-
dzie Pieśni Religijnej (II  
i III miejsce w młodszej 
grupie wiekowej, I miejsce 
w starszej grupie). Ogrom-
nym zainteresowaniem  
cieszyły się konkursy 
przedmiotowe: konkurs 

matematyczny dla klas  
I-III, konkurs recytatorski  
i ortograficzny dla dwóch 
grup wiekowych, konkurs 
kaligraficzny, konkurs eko-
logiczny, konkursy czytel-
nicze „Wiersze o zwierzę- 
tach”, „Wiersze o mojej Oj-
czyźnie”. Uczniowie naszej 

szkoły wzięli również 
udział w konkursie pt. „Na 
znojną walkę” zorganizo-
wanym przez IPN. Przygo-
towano 5 utworów poetyc- 
kich. Ich recytacja odbyła 
się w scenerii Muzeum  
Budownictwa Ludowego 
w Olsztynku. Z niecierpli-

wością czekamy na wyniki 
konkursu, gdyż wszystkie 
nagrania zostały zakwalifi-
kowane do finału kon-
kursu. Trzymamy zatem 
kciuki.   

Za sukcesami naszych 
uczniów idą również suk-
cesy naszych nauczycieli. 
Dwoje pedagogów z na-
szej szkoły uczestniczyło  
w konferencji inaugurują-
cej projekt Fairplay Foot-
ball 3 w gdańskich szko- 
łach podstawowych. Pod-
czas części szkoleniowej 
nasi nauczyciele prowa-
dzili warsztaty dla innych. 
Mogli pochwalić się swoją 
wiedzą i zdobytym do-
świadczeniem. Bo połącze-
nie sportu, rywalizacji, 
ducha walki, a przy tym 
trenowanie „bycia dob-
rym” to ogromna mie-
szanka wartości. I my tą 
mieszanką chcemy „zara-
zić” i wpajać ją uczniom 
już od tych  najmłodszych 
lat! Nie sposób tutaj nie 
wspomnieć o uczniu klasy 
IVa, Antku Bliszczaku, 
wspaniałym bramkarzu, 
który dostał powołanie na 
zgrupowanie reprezentacji 
Polski U11 Polish Soccer 
Skills w Anglii. Z pewno-
ścią to wielka przygoda dla 
niego i okazja do dalszego 
rozwoju. Cała społeczność 
szkolna trzyma kciuki  
i wierzy, że w przyszłości 
będzie o nim głośno!!!  

 
A jeśli już mowa o podró-
żach… Każdy się zgodzi, 
że nic tak nie zostaje w pa-
mięci uczniów, jak szkolne 
wyjazdy. Niektóre z nich to 
okazja do zwiedzenia cie-
kawych miejsc, zrelakso-
wania się, wypoczęcia (wy- 
cieczka do Łeby klasy IVa, 
Va, Vb, do Gdyni klas IIIa, 
IIIb, rajd pieszy klas VIII 
do Gietrzwałdu). Inne zaś 
to wyjazdy, podczas któ-
rych odbywa się żywa lek-
cja historii. Taką lekcję 
przeżyli uczniowie podczas 
wizyty w Muzeum Żołnie-
rzy Wyklętych i Więźniów 
Politycznych PRL. Złożyli 
kwiaty i zapalili znicze 
przy ścianie straceń oraz  
w celi więziennej, gdzie 
przebywał przed śmiercią  
rotmistrz Witold Pilecki. 
Mieli okazję do spotkania  
i rozmowy z  córką patrona 
naszej szkoły Panią Zofią 
Pilecką-Optułowicz.  

Nie samą nauką uczeń SP 2 żyje! 
SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Nasi wspaniali laureaci kuratoryjnych  
konkursów / fot. Facebook Szkoły

Rajd pieszy ósmoklasistów do Gietrzwałdu / fot. Facebook Szkoły ►
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Z pewnością dla tej grupy 

uczniów był to  wyjątkowy 
dzień, który na zawsze po-
zostanie w ich pamięci.  

Trzeba również zazna-
czyć, że w szkole przepro-
wadzono szereg akcji, tj. 
sadzenie bratków i tym 
samym ukwiecenie dzie-
dzińca, „Kup kwiatek na 
święta” – akcja Szkolnego 
Klubu Wolontariusza, za-
bawy z ekologią dla klas  
I-III, Światowy Dzień 
Ziemi, zbiórka elektro-
śmieci, zajęcia w przenoś-
nym planetarium, Biblio- 

spacer, „Gminne czytanie 
pod lipą”, akcja „Uszyj 
myszkę” i podaruj dzie-
ciom, które mieszkają  
w Ukrainie. 18 kwietnia na 
ulicach Olsztynka można 
było spotkać uczennice na-
szej szkoły, które w ramach 
akcji #ŁączyNasPamięć 
rozdawały mieszkańcom 
wykonane z papieru żółte 
żonkile. Inicjatywa ta ma 
na celu przypomnienie  
Polakom o wybuchu po-
wstania w getcie warszaw-
skim i heroicznej walce  
z okupantem. W szkole 

uczczono również pamięć 
ofiar zbrodni katyńskiej 
oraz ofiar katastrofy smo-
leńskiej, pięknie zaakcen-
towano święta majowe 
podczas uroczystego apelu  
z okazji uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. 

13 maja obchodzono uro-
dziny naszego patrona,  
a jak na taką okazję przy-
stało, świętowano od sa-
mego rana i to w przeróżny 
sposób. Młodsze dzieci  
w ramach akcji „Spędź 
przerwę z rotmistrzem” 
grały w memory, rozwiązy-

wały quiz, układały puzzle 
i zdania z rozsypanki – 
wszystkie zadania zwią-
zane z naszym patronem. 
Starsi zaś wzięli udział  
w Konkursie Wiedzy o Wi-
toldzie Pileckim. Popisali 
się dużą wiedzą i pokazali, 
że nie są im obce zasady 
rotmistrza. Balony, tort, 
słodkości, pamiątkowa 
ramka to dodatkowe atrak-
cje, które umiliły święto-
wanie i przyczyniły się do 
tego, że każdy uczeń  
z pewnością zapamięta 
datę urodzin patrona. 

Bo pobyt naszych ucz-
niów w szkole to nie tylko 
„zdobywanie wiedzy w tra-
dycyjny sposób”. To rów-
nież udział w szeregu 
różnych akcji, które mają 
na celu przybliżenie wie-
dzy w milszy, przyjemniej-
szy sposób, naukę funkcjo- 
nowania w grupie, odpo-
wiedzialność za drugiego 
człowieka czy poznawanie 
wartości, którymi powinien 
kierować się każdy z nas. 

  
MAŁGORZATA  

SZELUGOWSKA 

Na początku roku szkolnego 
2021/2022 Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Waplewie 
przyłączyła się do II edycji Mię-
dzynarodowego Projektu Edu-
kacyjnego „Z kulturą mi do twa-
rzy” pod patronatem honorowym 
m.in. Ministra Edukacji i Nau-
ki. 

 
Miło nam poinformować, że po-

myślnie ukończyliśmy realizację 
zadań zaplanowanych w ramach 
projektu. 

Projekt powstał w oparciu o ak-
tualną Podstawę Programową oraz 
kierunki polityki oświatowej pań-
stwa na rok szkolny 2021/2022: 
• wspomaganie wychowawczej roli 

rodziny, 
• wychowanie do wartości, zaan-

gażowanie społeczne, 
• wprowadzenie w dziedzictwo cy-

wilizacyjne Europy, 
• edukacja patriotyczna, poznawanie 

polskiej kultury. 

Podejmowane inicjatywy miały 
na celu: 
• wprowadzanie uczniów w świat 

wartości, w tym ofiarności, współ-
pracy, solidarności, altruizmu, 
patriotyzmu i szacunku dla tra-
dycji, 

• wskazywanie wzorców postępo-
wania i budowanie relacji spo-
łecznych, sprzyjających bezpiecz-
nemu rozwojowi ucznia, 

• wzmacnianie poczucia tożsamości 
indywidualnej, kulturowej, naro-
dowej, regionalnej i etnicznej, 

• formowanie u uczniów poczucia 
godności własnej osoby i sza-
cunku dla godności innych osób, 

• ukierunkowanie ucznia ku war-
tościom. 
Zwieńczeniem projektu było wrę-

czenie dyplomów uczniom oraz 
uzyskanie certyfikatu przez naszą 
szkołę. 

Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym, a naszym uczniom gra-
tulujemy! MARTA KUCA 

„Z kulturą mi do twarzy”
SP im. Jana Pawła II w Waplewie

fot. K. Wolszczak fot. K. Sobotka

fot. M. Kuca

►
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Na całym świecie pszczelarze ob-
serwują znikanie pszczół z uli. 
Owady te to nie tylko miód i żądła. 
Najważniejsza jest ich ciągła praca, 
polegająca na zapylaniu roślin.  
Są one naszymi naturalnymi sprzy-
mierzeńcami. Niestety, te poży-
teczne stworzenia są zagrożone. 
Trzeba uświadomić społeczeństwu 
co się dzieje.  

 
W związku z tym Przedszkole 

Miejskie w Olsztynku zorganizo-
wało po raz drugi Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny „RATUJEMY 
PSZCZOŁY”. Jego celem była po-
pularyzacja wiedzy o roli pszczół 
w środowisku, konieczności ich 
ochrony, a przy okazji rozwijanie 
zainteresowań twórczych, których 
inspiracją jest przyroda.  

Na konkurs wpłynęło 45 prac,  
w tym w grupie wiekowej 3-4-lat-
ków - 12, a w grupie wiekowej  
5-6-latki - 33. Każda z nich była 
interesująca, a wybór nie był łatwy.  

Jury w składzie: 
Krzysztof Wieczorek – Prezes Re-

jonowego Koła Pszczelarzy w Olsz-

tynku, Andrzej Wojda – Wiceprezes 
Rejonowego Koła Pszczelarzy  
w Olsztynku, Barbara Sternicka - 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego 
w Olsztynku przyznało nagrody  
w następujących kategoriach: 

3-4 lata: 
I miejsce - Wojciech Giercusz-

kiewicz – 4 lata, Szkoła Podsta-

wowa im. Królowej Korony Pol-
skiej w Kłodnem, II miejsce - Ale-
ksander Laszewicz - 4 lata, Przed-
szkole Małych Odkrywców w Pias-
kach, III miejsce - Witold Wo-
łodźko - 4 lata, Przedszkole Miejskie 
w Olsztynku. Wyróżnienie -  Hanna 
Piekut- 3 lata, Przedszkole Miejskie 
w Olsztynku 

5-6 lata: 
I miejsce - Kacper Piwowar - 5 

lat, Szkoła Podstawowa im. Kró-
lowej  Korony Polskiej w Kłodnem, 
II miejsce - Pola Krebs – 5 lat, 
Przedszkole Miejskie w Olsztynku, 
III miejsce -  Adam Burdajewicz 
– 5 lat, Przedszkole Niepubliczne 
„u Cioci Marchewki” Biała Pod-
laska. Wyróżnienie - Agata Polo-
niak – 5 lat, Przedszkole Miejskie 
Nr 4 w Mielcu. 

Zwycięzcom gratulujemy i dzię-
kujemy wszystkim za udział w kon-
kursie.  Pragniemy wyrazić głęboką 
wdzięczność za zainteresowanie 
tak wielu placówek, które z różnych 
zakątków Polski takich, jak: Two-
róg, Bydgoszcz, Oleśnica, Biała 
Podlaska, Rybnik, Mielec, Nowy 
Targ, Drobin, Warszawa, Piaski  
i wielu innych, wzięły udział  
w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Ratujemy Pszczoły”.  

Dziękujemy Radzie Rodziców 
Przedszkola Miejskiego w Olsztyn-
ku za ufundowanie nagród dla zwy-
cięzców.  EMILIA ŁOJEWSKA 

KAROLINA NOWACKA

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „RATUJEMY PSZCZOŁY” 
Przedszkole Miejskie w Olsztynku
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Jednym z głównych zadań naszego 
przedszkola jest budowanie w naj-
młodszym pokoleniu poczucia pat-
riotyzmu i przywiązania do Oj-
czyzny. Wieloletnią tradycją olszty-
neckiej placówki jest podejmowanie 
różnorodnych działań w zakresie 
krzewienia wiedzy o mieście i re-
gionie. Chcemy także rozbudzać 
wśród dzieci zamiłowanie do kul-
tywowania tradycji oraz troski  
o zachowanie przedmiotów  świad-
czących o przeszłości. 

 
 Idąc naprzeciw tym potrzebom, 

w toku bieżącej pracy dydaktycznej 
i wychowawczej w każdej grupie 
wiekowej realizowany jest od wielu 
lat program własny edukacji re-
gionalnej „Nasza Mała Ojczyzna”. 

W celu sprawdzenia wiedzy na-
szych wychowanków 19 maja został 
przeprowadzony Przedszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Polsce i regionie. 

Konkurs adresowany był do dzieci 
5-6-letnich z najstarszych grup. 
Łącznie w konkursie wzięło udział  
6 drużyn. Każda grupa wytypowała 
3 reprezentantów, którzy podjęli 
się rozwiązania przygotowanych 
przez organizatorki zadań. 

Głównymi celami konkursu było 
kształtowanie poczucia przynależ-
ności do Ojczyzny, rozbudzanie 
zainteresowań regionem, jego his-
torią i tradycjami, propagowanie 
wśród dzieci  zainteresowania dzie-
dzictwem kulturowym swojego kra-
ju i regionu. 

Zmagania przedszkolaków oce-
niało Jury w następującym składzie: 
Ewa Petryna – Zastępca Dyrektora 
Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Olsztynku, Barbara Sternicka – 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego 
w Olsztynku, Dorota Malinowska 

– Wicedyrektor Przedszkola Miej-
skiego w Olsztynku. 

 Dzieci z wielkim zaangażowa-
niem i skupieniem rozwiązywały 
kolejne zagadki. Rzetelnie odpo-
wiadały na zadawane pytania i wy-
konywały zadania. Mimo rywali-
zacji zawodników konkurs odbył 
się w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. 

Starszaki wykazały się dużą wie-
dzą na temat Polski i regionu. Osta-
teczne liczenie zdobytych przez 
drużyny punktów pozwoliło wyło-
nić zwycięzców: 

I m. – Grupa IX  6-latki, II m. – 
Grupa V  5-latki, III m. – Grupa 
VI  5-latki. 

Wszystkie drużyny zostały na-
grodzone pamiątkowymi dyploma-
mi i zestawami edukacyjnymi,  
w skład których weszły: gra edu-
kacyjna „Quiz o Polsce” oraz ksią-
żeczka „Jak skrzat Jagódka uratował 
pszczoły” i kolorowanka „Zwierzęta 
leśne”. Każdy z zawodników otrzy-
mał drobny słodki upominek. 

Po uroczystym wręczeniu nagród, 
kilka miłych i ciepłych słów do 
dzieci skierowała Pani Dyrektor 
Barbara Sternicka chwaląc dzieci 
za ich pracę i zaangażowanie. Także 
nasz Gość- Pani Ewa Petryna, po-
gratulowała wszystkim tak obszer-
nej wiedzy oraz wręczyła na pa-
miątkę każdemu z uczestników 
drewnianą sówkę. Życzyła wszyst-
kim uczestnikom powodzenia i roz-
woju na dalszych etapach eduka-
cji. 

Serdecznie dziękujemy Radzie 
Rodziców za wsparcie rzeczowe  
i ufundowanie nagród dla uczest-
ników i grup.  

KAROLINA NOWACKA 
EMILIA ŁOJEWSKA

Przedszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce i regionie
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Rok szkolny 2021/2022  wielkimi 
krokami zbliża się ku końcowi, 
jednak uczniowie naszej szkoły 
nie zwalniają tempa i bardzo ak-
tywnie działają podczas zajęć 
szkolnych, jak i w czasie wolnym 
od nauki. 

 
Kwiecień rozpoczęliśmy od po-

szukiwań. W całej szkole pilnie 
tropiliśmy Mistrza Ortografii. Z tej 
okazji urządziliśmy konkurs. Swo-
ich sił w zmaganiach ortograficz-
nych  próbowali wszyscy uczniowie 
naszej szkoły, od klasy drugiej do 
ósmej. Rywalizacja była bardzo za-
cięta i nie obyło się bez dogrywek. 
Wyrazy takie jak: jacht, żaglówka, 
wahanie czy czyżyk nie sprawiły 
nikomu większej trudności. 

 
W grupie młodszej “Mistrzynią 

Ortografii” została Lenka z klasy 
III, drugie miejsce zajęła rok młod-
sza Zuzia, natomiast  na trzecim 
miejscu uplasowała się Milenka 
również  z III klasy. Laureatami 
starszej grupy zostali odpowiednio: 
piątoklasistka Maja, Tomek z klasy 
IV oraz  Patryk z klasy VII.  

Czwartoklasiści ciężko pracując 
zdobyli wyróżnienie w konkursie 
plastycznym zorganizowanym przez 
Miejski Dom Kultury. 

Pamiętając o tym, że planetę Zie-
mię mamy tylko jedną, uczniowie 
naszej szkoły z ogromnym zaan-
gażowaniem i entuzjazmem pra-
cowali nad zorganizowaniem zie-
lonej  przestrzeni wokół placówki. 
Powstał zakątek z kwiatami dla 
pszczółek, rabata na której zakwitną  
wesołe słoneczniki oraz przyszkolny 
warzywniak pełen sałaty, szczy-
piorku i rzodkiewek. Uczniowie 
samodzielnie przygotowali miejsce 
kopiąc, grabiąc i pieląc, aby na ko-
niec zasiać zielone rośliny. Po upo-
rządkowaniu przestrzeni wokół 
szkoły nadszedł czas na pracę  
w środowisku lokalnym. Uczniowie 
klas I-III pozbierali śmieci zalega-
jące przy drodze prowadzącej nad 
pobliskie jezioro. 

 
29 kwietnia w naszej szkole odbył 

się XII Przegląd Teatrów Szkolnych 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
Katolickich. Tematem przewodnim 
był “Czas to miłość” skłaniający 

wszystkich do refleksji nad tym, 
co jest w życiu najważniejsze. Prze-
gląd podzielony był na dwie kate-
gorie wiekowe. Grupa pierwsza 
obejmowała uczniów klas I-IV, dru-
ga od V do VIII. Nasi najmłodsi 
aktorzy zaprezentowali sztukę pt. 
”Stworzeni z miłości”. Przedstawili 
wizję stworzenia świata i człowieka 
wynikającą z bezgranicznej miłości 
Pana Boga. Starszaki wystąpiły  
z “Listem od dziadka”, autorską 
sztuką, ukazującą poszukiwanie 
prawdy i odpowiedzi na pytanie: 
Czym jest prawda? Zarówno młodsi 
jak  i starsi aktorzy wypadli zna-
komicie. Przez cały dzień w naszej 
szkole oglądano spektakle przygo-
towane przez uczniów SPSK  
z całej Polski.  

 
4 maja uczciliśmy dwa bardzo 

ważne święta narodowe, Dzień 
Flagi oraz Uchwalenie Konstytucji 
3 Maja. 

Temperatura za oknem nie była 
zbyt wysoka, ale nie przeszkodziło 
to naszym uczniom w biwakowaniu 
w …szkole. Klasy piąta i siódma 
wspólnie spędziły wieczór i noc 

na grach i zabawach integracyjnych. 
Bawiono się  w chowanego, były 
wyścigi, a nawet bitwa na poduszki. 
Po wykorzystaniu dużych pokładów 
energii przyszedł czas na planszów-
ki, pizzę i wspólne oglądanie fil-
mów.  

Ten intensywny okres zwieńczyła 
akcja “Gminne czytanie pod lipą“, 
a także udział naszych reprezen-
tantów w Gminnym Konkursie  
Ortograficznym Corrida. 

18 maja obchodziliśmy urodziny 
patrona naszej szkoły Świętego 
Jana Pawła II. Młodzież miała okaz-
ję do zaprezentowania wiedzy  
o Ojcu Świętym. 

 
 W ostatnim tygodniu przed eg-

zaminami  klas ósmych  nad dobrym 
samopoczuciem  naszych uczniów 
czuwały panie z Profi-Art-Edukacja. 
Przeprowadziły z dziećmi warsztaty 
pt. “Kubek wypełniony emocja-
mi”. Młodzież wysłuchała wykładu 
o niezwykłej sile emocji, a następnie 
przeszła do zajęć praktycznych.  

U nas zawsze się dzieje coś cie-
kawego, nie zwalniamy tempa go-
towi na kolejne wyzwania. 

 
Przypominamy, że rekrutacja do 

naszej szkoły trwa cały rok! Ser-
decznie zapraszamy!  

 
KATOLICKA SP W OLSZTYNKU 

W Katoliku nie ma czasu na nudę
Katolicka SP im. św. Jana Pawła II w Olsztynku

Warsztaty pt. “Kubek wypełniony emocjami” / fot. archiwum szkoły
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• Po dłuższej przerwie zwią-
zanej z pandemią koronawi-
rusa, w lutym odbyło się 
Walne Zebranie Sprawo-
zdawczo-Wyborcze człon-
ków Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Prezesem Stowarzy-
szenia ponownie została wy-
brana pani Krystyna Per-
kowska. Powołano również 
nowy skład Zarządu.  
 
• Działalność naszego Sto-
warzyszenia z powodu epi-
demii została częściowo za-
wieszona. Obecnie funkcjo-
nują jednak wszystkie sekcje. 
UTW zaprasza nowych 
członków do udziału w at-
rakcyjnych zajęciach z róż-
nych dziedzin życia. Jesteś-
my nastawieni na aktywność. 
Każda z sekcji opracowuje 
program na poszczególne ro-
dzaje zajęć i spotkań. 
 
• Informujemy, że istnieje 
możliwość nabycia karnetów 
upoważniających do zakupu 
biletów ulgowych do naszego 
kina. 
 
• W Niedzielę Palmową chęt-
ne osoby uczestniczyły  
w koncercie Requiem Mo-
zarta w Bazylice Katedralnej 
w Olsztynie. 
         

• W okresie przedświątecz-
nym sekcja rękodzielnicza 
przygotowywała ozdoby  
i dekoracje wielkanocne. 
 
• Miejski Dom Kultury zor-
ganizował konkurs plastycz-

ny „Wiosna, ach to Ty”,  
w którym uczestniczki sekcji 
malarskiej zajęły czołowe 
miejsca.  
 
• W ramach zajęć w zakresie 
kultury fizycznej ćwiczymy 
dbając o sprawność fizyczną, 
jak i pogodę ducha. 
 
•  28 kwietnia spotkaliśmy 
się na wykładzie, który po-
prowadziła dla nas dr Kata-
rzyna Białobrzeska. Wykład 
dotyczył społeczeństwa oby-
watelskiego i był kontynuacją 
poprzednich spotkań. W cie-
kawy sposób dowiedzieliśmy 
się o tym, jakie formy może 
przybierać wolontariat se-
niorski, a także jak budować 
świadomość społeczną i co 
na nią wpływa.  
Część wykładu dr Biało-
brzeska poświęciła trollin-
gowi, który w ostatnich cza-
sach jest obecny w wielu 
mediach. Jest narzędziem 
kreowania nieprawdziwych 
informacji w różnych dzie-
dzinach życia, na przykład 
zdrowiu, polityce. Trolling 
wprowadza dezinformacje  
i prowadzi do manipulowania 
społeczeństwem.  
Dzięki takim wykładom 
mamy możliwość poszerze-
nia własnej wiedzy na takie 
tematy. 

• Wyjazdy do teatru zawsze 
cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Tak było również 
20 maja, kiedy to pojecha-
liśmy do Teatru im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie na ko-
medię Williama Szekspira 
„Jak wam się podoba”. 
Oprócz Słuchaczy UTW to-
warzyszyli nam seniorzy  
z różnych grup senioralnych 
naszego miasta, a także sym-
patycy naszego Stowarzy-
szenia.           
Zarząd UTW zaproponował 
wszystkim biorącym udział 
w tym wyjeździe zbiórkę 
pieniędzy na pomoc uchodź-
com z Ukrainy. Zebrano 685 
złotych 

•  W dniach 26-27 maja Kry-
styna Perkowska i Lucyna 
Łukaszewicz uczestniczyły 
w jubileuszu 25-lecia War-
mińsko-Mazurskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Olsztynie.  
Wykład wygłosił prof. Sta-
nisława Achremczyk. Arty-
stycznie obchody uświetnił 
występ księdza dr hab. Zbig-
niewa Stępniaka. 
Drugiego dnia w konferencji: 
Teraźniejszość i przyszłość 
Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku na Warmii i Mazurach 
uczestniczyła 6-cio osobowa 
grupa z naszego UTW. 
Uczestniczki wysłuchały wy-
kładu dr Katarzyny Biało-

brzeskiej i wzięły udział  
w dwóch panelach dyskusyj-
nych. 
Organizatorzy jubileuszu  
i konferencji zaproponowali 
zamiast kwiatów zbiórkę 
publiczną na rzecz uchodź-
ców. Od członków naszego 
uniwersytetu przekazano 
kwotę 700 zł. 

 
Zapraszamy wszystkich 

chętnych pełnych energii  
i pasji do naszego Stowa-
rzyszenia. 

       UTW OLSZTYNEK

    Wiadomości z  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Zajęcia sekcji gimnastycznej odbywają się w Miejkim Domu Kultury w Olsztynku 

Dyżury zarządu: 
Wtorki w godz. 1000 – 1200 
Wieża Ciśnień w Olsztynkufo
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BUŁECZKI  
NA BLASZE: 
 
• 30 dkg mąki 
• 200 ml mleka 
• 2 żółtka 
• 5 dkg cukru 
• 4 dkg masła 
• 2 dkg drożdży 
• szczypta soli 
• olejek arakowy kilka  

kropli 
 
Nadzienia (różne, układane 
w bułeczkach na przemian): 
• 0,5 szklanki borówek  

obtoczonych w 2 łyżkach 
cukru 

• 25 dkg twarogu + 1 łyż 
cukru +1 żółtko + cukier 
waniliowy 

• marmolada truskawkowa 
lub dżem 

 
Drożdże rozpuszczamy  
w ciepłym mleku z łyżeczką 
cukru. Odstawiamy. W mis-
ce ucieramy żółtka z cu-
krem. Dodajemy rozczyn, 
mąkę i roztopione lekko 
ciepłe masło. Wyrabiamy 
starannie i odstawiamy do 
wyrośnięcia. Wyrośnięte 
ciasto ponownie zagniatamy 
i rozwałkowujemy na gru-
bość ok. 5 mm. Kroimy  
w kwadraty. Na każdym 
kwadracie układamy inne 
nadzienie. Bułeczki ukła-
damy naprzemiennie na bla-
sze wyłożonej papierem do 
pieczenia, robiąc nieduże 
odległości, aby mogły uros-
nąć i lekko się połączyć. 

Pieczemy w 190 st. ok 30-
40 min. Po upieczeniu obsy-
pujemy cukrem pudrem. 
 
SMAŻONY LIN  
W ŚMIETANIE: 
 
• ryba 2-3 porcje 
• 200 ml śmietanki 30% 
• pęczek kopru 
• cytryna 
• pęczek pietruszki  
• mąka 
• olej do smażenia 
• ząbek czosnku 
• sól, pieprz 
 
Lina opłukać i wyfiletować, 
podzielić na porcje. Skropić 
sokiem z cytryny i osolić. 
Panierować w mące i sma-
żyć na mocno rozgrzanym 
oleju. W naczyniu żarood-
pornym układamy usmażo-
nego lina, kilka plastrów 
cytryny, koperek i posie-
kany ząbek czosnku. 
Wszystko zalewamy śmie-
tanką wymieszaną z nat- 
ką pietruszki. Zapiekamy  
w temp. 180 st. przez 15 
minut. Podajemy z młodymi 
kartofelkami i surówką z ka-
pusty. 
 
MAKARON  
W SZPINAKU  
ZE SZPARAGAMI: 
 
• 400 g makaron wstążka 

gruba 
• 100 g świeżego szpinaku 
• 10 szt. zielonych  

szparagów 

• 100 g szynki parmeńskiej 
(lub boczku) 

• 50 g parmezanu 
• 0,5 szklanki oliwy  

z oliwek 
• 25 g pestek dyni 
• 25 g pestek słonecznika 
• 2 ząbki czosnku 
• sól, pieprz, gałka  

muszkatołowa do smaku 
 
Szparagi gotujemy 3 minuty 
w osolonej wodzie. Pestki 
prażymy na suchej patelni. 
W misce układamy umyty 
szpinak, 6 szparagów, par-
mezan, uprażone pestki dyni 
i słonecznika. Oliwę z oli-
wek doprawioną solą, piep-
rzem i gałką muszkatołową, 
blendujemy na gładki sos. 
Ugotowany makaron łą-
czymy z sosem i miesza- 
my. Dekorujemy pokrojoną  
i podsmażoną na suchej pa-
telni szynką parmeńską oraz 
szparagami. 
 
PLACKI  
TWAROGOWE: 
 
• 250 g twarogu 
• 3 jajka (białka ubić  

ze szczyptą soli) 
• 1 cukier waniliowy duży 
• 1 łyżka cukru pudru 
• 3 łyżki mąki pszennej 
• owoce do dekoracji 
• jogurt, miód, domowy 

dżem 
 
Zagniatamy w misce twa-
róg, żółtka, cukier, cukier 

puder i mąkę. Na końcu do-
dajemy białka ubite ze 
szczyptą soli i mieszamy 
ciasto. Formujemy płaskie 
placki. Smażmy na złoty 
kolor na suchej patelni lub 
lekko posmarowanej olejem 
patelni. Podajemy z jogur-
tem naturalnym, miodem, 
dżemem lub owocami: bo-
rówkami, malinami czy 
truskawkami. 
 
SANDACZ W SOSIE 
SŁODKO-KWAŚNYM: 
 
• 4 porcje fileta z sandacza 
• 3 łyżki mąki  

do panierowania 
• 0,5 szklanki oleju  

do smażenia 
• sos do spaghetti  

Napoli 1 szt. 
• marchewka 
• cebula 
• pietruszka 
• pieczarki 
• ogórek kiszony 2 szt. 
• sól, pieprz, cukier  

do smaku 
• liść laurowy 2 szt. 
• 5 szt. ziela angielskiego 
• 1 cytryna 
• natka pietruszki 
• 1 kostka bulionu  

warzywnego 
 
Rybę doprawiamy solą  
i pieprzem, skrapiamy so-
kiem z cytryny, panierujemy 
w mące i smażymy na oleju 
na złoty kolor. Sos Napoli 
robimy według przepisu  

z opakowania. Kostkę ro- 
sołową gotujemy w 0,5 l 
wody. Dodajemy cebulę po-
krojoną w piórka, marchew 
i pietruszkę pokrojone  
w słupki, pieczarki w plas-
try, liść laurowy, ziele an-
gielskie, pieprz, sól i cukier 
do smaku. Ogórki tarkujemy 
na tarce o dużych oczkach  
i gotujemy oddzielnie w nie-
wielkiej ilości wody. Do 
garnka z warzywami wle-
wamy sos Napoli oraz  
odcedzone ogórki kiszone. 
Całość gotujemy mieszając 
i redukując sos. Sandacza 
układamy na półmisku i po-
lewamy po bokach sosem  
z warzywami. Dekorujemy 
plastrami cytryny i posie-
kaną natką pietruszki. 
 
SAŁATKA  
PO MEKSYKAŃSKU: 
 
• 1 pierś kurczaka 
• przyprawa do kurczaka 
• 1 torebka ryżu 
• sos sałatkowy  

paprykowo-ziołowy 
• 1 puszka białej fasoli 
• 1 puszka czerwonej fasoli 
• 1 puszka kukurydzy 
• 3 łyżki keczupu  

pikantnego 
 
Kurczaka kroimy w kostkę, 
obsypujemy przyprawami  
i smażymy na patelni. To-
rebkę ryżu gotujemy w oso-
lonej wodzie. Wystudzony 
ryż mieszamy z fasolą, ku-
kurydzą i kurczakiem. Do 
keczupu wsypujemy sos sa-
łatkowy i mieszamy. Zale-
wamy wszystkie składniki. 
Mieszamy. Sałatkę dopra-
wiamy wedle upodobań. 
Dobrze smakuje z chipsami. 
 
Życzę Państwu wiosennej 
witalności i poznawania no-
wych smaków w czasie nad-
chodzących wakacji. 
 

Serdecznie pozdrawiam 
EWA WARAKSA 

Kulinarny kącik  Ewy

EWA WARAKSA

Wiosna – jak wiele ona zmienia z każdym dniem na naszych stołach. Pojawiają 
się świeże owoce i warzywa, nowalijki, zioła, truskawki. Sukcesem udanej 
potrawy nie są tylko nasze umiejętności, ale głównie jakość produktów. Warto 
więc zainwestować w dobry i sprawdzony towar. To już będzie połowa sukcesu. 
Oczywiście można w kuchni zrobić coś z niczego, ale są to rzadkie przypadki. 
Najczęściej potrzeba nam dobrej bazy wyjściowej, czyli czegoś konkretnego. 



Strona 30 Nr 3 (275) Czerwiec 2022 r.

SERWIS TURYSTY

ZAMEK 
Zamek krzyżacki został zbudowany w połowie XIV wieku na niewielkim 
wzgórzu w miejscu dawnego pruskiego grodu. Przeprowadzone w 2006 roku 
badania archeologiczne wykazały, że dawniej była to potężna budowla, 
wzniesiona na planie kwadratu na wysokość trzech czy nawet czterech kon-
dygnacji. Z dawnej zabudowy pozostało główne skrzydło północne oraz do-
budowane na starych fundamentach skrzydło wschodnie. Zamek 
nieprzerwanie od 160 lat jest siedzibą szkół średnich. 
 
MURY MIEJSKIE 
Zbudowane w pierwszej połowie XV wieku. Najlepiej zachowały się mury 
w ciągu północno-zachodnim. Oprócz murów i baszt fortyfikacje miejskie 
Olsztynka posiadały dwie bramy: Nidzicką (Polską) oraz Wysoką (Nie-
miecką). Obydwie bramy zostały rozebrane po wielkim pożarze w 1804 
roku. Mury miejskie w Olsztynku należą do najlepiej zachowanych tego 
typu obiektów na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. 
 
MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO - PARK ETNOGRAFICZNY 
w Olsztynku należy do jednych z najstarszych tego typu muzeów na wolnym 
powietrzu w Europie. Zlokalizowane jest w pięknym, zróżnicowanym kraj-
obrazowo terenie, o powierzchni liczącej 93 ha. Aktualnie na 35 ha Parku 
Etnograficznego zgromadzonych zostało 81 obiektów małej i dużej archi-
tektury wiejskiej, głównie drewnianej z XIX wieku. Są to budynki miesz-
kalne i sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Obiekty 
pochodzą z terenów dawnych Prus Wschodnich. Dzisiaj ziemie te – Warmia, 
Mazury, Powiśle i Mała Litwa - należą do Polski, Litwy i Rosji (obwód ka-
liningradzki). Wyposażenie budynków stanowią zebrane po 1945 r. eks-
ponaty  prezentujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX 
wieku. Olsztynecki skansen posiada ponad 14 tysięcy muzealiów ruchomych 
z zakresu materialnej kultury ludowej  XIX i XX w. oraz współczesnej sztuki 
i rękodzieła ludowego, a także bogaty księgozbiór. 
W struktury organizacyjne Muzeum wchodzą także Salon Wystawowy oraz 
Dom Mrongowiusza, znajdujące się w centrum miasta, gdzie organizowane 
są wystawy o różnorodnej tematyce. 
   
Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej Muzeum, na której znaj-
dują się wszystkie aktualne informacje:  www.muzeumolsztynek.pl 
Zapraszamy również na muzealny profil na FB i Instagramie! 
 

  
KOŚCIÓŁ FARNY 
Zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku w stylu gotyckim. Świątynia 
była skromna, jednonawowa, kryta dachówką. Od strony zachodniej, przy-
legała wysoka wieża ze spiczastym dachem. Kościół, włączony w system 
murów miejskich, pełnił także funkcje obronne. Początkowo był to kościół 
katolicki, później w latach 1525-1945 ewangelicki. Po rekonstrukcji   
w 1977 roku pełni funkcję Salonu Wystawowego, należącego do struktur 
Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku. 

 
DOM MRONGOWIUSZA 
Dom Mrongowiusza powstał w momencie,  gdy mury przestały pełnić funk-
cję obronną, a mieszkańcy adaptowali znajdujące się w nich baszty na miesz-
kania. W tym celu prostokątne baszty zamykano ścianą od strony miasta  
i przykrywano dwuspadowym dachem. Na odcinku północno-zachodnim 
średniowiecznych murów obronnych, blisko narożnika, usytuowana była 
prostokątna baszta, w której urządzono szkołę. Datę adaptacji budynku upa-
miętniono wyrytym na belce stropu napisem: RENOVATUM AO 1684 oraz 
pod okapem dachu ANNO 1684. W XVIII w. budynek służył jako szkoła  
i jednocześnie mieszkanie nauczyciela – to w nim urodził się Krzysztof  
Celestyn Mrongowiusz. W roku 1894 władze miejskie wydzierżawiły ten 
budynek od parafii ewangelickiej z przeznaczeniem na szpital i przytułek 
dla starców, który funkcjonował tam jeszcze w okresie międzywojennym. 
Po roku 1945 budynek w baszcie użytkowany był na mieszkania. Z inicja-
tywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie,  
w 1965 r. odsłonięto na budynku tablicę upamiętniającą miejsce urodzin 
Mrongowiusza. Budynek przejęło Muzeum Warmii i Mazur, które w roku 
1985 przekazało obiekt Muzeum w Olsztynku. Od tamtego czasu znajdo-
wała się nim wystawa poświęcona K.C. Mrongowiuszowi. 
 
TANNENBERG-DENKMAL 
Niemcy, na pamiątkę swego zwycięstwa w sierpniu 1914 roku, wznieśli mo-
numentalną budowlę, a w jej środku pochowali dwudziestu nieznanych żoł-
nierzy poległych w bitwie. Po śmierci Hindenburga, w jednej z wież 
zbudowano kryptę i tam złożono w sarkofagach ciało feldmarszałka i pre-
zydenta Niemiec oraz jego małżonki. Specjalnym dekretem Hitler podniósł 
pomnik do rangi „Pomnika Chwały Rzeszy”, jako jedynego w Niemczech. 
Po II wojnie światowej mauzoleum to zostało zniszczone. 
 
RATUSZ 
Po pożarze w 1685 roku odbudowa całkowicie spalonego starego ratusza 
trwała prawie 30 lat i została zakończona dopiero w 1714 roku. Po kolejnym 
pożarze miasta w 1804 roku ratusz odbudowano ponownie na dawnym miej-
scu. Przetrwał do 1914 roku, kiedy został spalony w trakcie bitwy  
i ostrzału artyleryjskiego. Do końca I wojny odbudowano zniszczone domy, 
wzniesiono również nowy ratusz. 
W styczniu 1945 roku Sowieci zniszczyli większą część centrum Olsztynka. 
Jednak ratusz, jakimś cudem, ocalał. Zachowany do dziś budynek, szcze-
gólnie od strony frontowej, wygląda okazale i reprezentacyjnie. 
 
OBÓZ JENIECKI STALAG I B HOHENSTEIN 
Pomiędzy Królikowem a Sudwą, w 1939 roku, Niemcy zbudowali obóz dla 
jeńców wojennych – Stalag I B Hohenstein. Liczył on ponad 100 baraków, 
w każdym z nich trzymano od 350 do 500 jeńców. Ogółem zmarło lub zos-
tało zamęczonych w nim ok. 55 tysięcy jeńców. Liczba ogromna, jeśli weź-
miemy pod uwagę fakt, że nie był to obóz zagłady, a jedynie podległy 
Wehrmachtowi obóz dla jeńców wojennych. 

CO WARTO ZWIEDZIĆ W OLSZTYNKU? 
Na terenie miasta i gminy Olsztynek znajduje się wiele zabytków i atrakcji turystycznych, które są cennymi, 
ciekawymi i wartymi poznania obiektami. Do godnych polecenia należą przede wszystkim:
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WIEŻA CIŚNIEŃ 
Jest niewątpliwie wyjątkowym zabytkiem, wybudowanym w 1906 roku  
w Olsztynku, który bardzo wyraźnie akcentuje się w krajobrazie miasta. Jej 
konstrukcja zawiera nowatorskie rozwiązanie architektoniczne z zachowa-
niem tradycyjnej bryły w kształcie grzybka. Wieża ma formę ośmiościanu. 
Zbiornik na wodę był pobudowany z czerwonej cegły i miał pojemność  
150 m³. Kubatura całej wieży to 1500 m³, a wysokość 34 metry. Wieża ciś-
nień pozostała całkowicie wyłączona z eksploatacji w 1995 roku. Natomiast  
dnia 16 marca 2000 roku została wpisana do rejestru zabytków pod nr 4157.  
W 2019 roku zakończono prace remontowe i modernizacyjne, dzięki którym 
zabytek stał się kolejną atrakcją turystyczną Gminy Olsztynek.       
 
KOŚCIÓŁ  
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 
PANA JEZUSA  
Pierwszy kościół katolicki zbu-
dowany ok. 1350 roku przejęli  
w okresie reformacji protestanci. 
W latach 1883-1888 proboszcz 
zbudował murowany kościół, 
sfinansowany głównie przez  
katolików z Warmii. Dnia 26 
września 1888 roku biskup An-
drzej Thiel dokonał konsekracji 
kościoła, który otrzymał wezwa-
nie Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i świętego Brunona.  
Ze skromnego wyposażenia na 
uwagę zasługują ambona, 
chrzcielnica, stacje drogi krzy-
żowej, ołtarze i figura św. Bru-
nona. 
 
MULTIMEDIALNE MUZEUM OBOZU JENIECKIEGO  
STALAG IB I HISTORII OLSZTYNKA 
Obiekt, w którym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, prezen-
tujemy historię obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein i gminy Olsztynek. 
Multimedialne prezentacje skomponowane z klasycznymi eksponatami,  
archiwalnymi fotografiami, mapami oraz oryginalnymi publikacjami, m.in. 
pamiętnikami, listami, skłaniają do refleksji i pozostają w pamięci odwie-
dzających. 
W muzeum istnieją dwie główne sale. Pierwsza, poświęcona jest dziejom 
Olsztynka oraz walorom turystycznym miasta i gminy. Przybliża historię 
tego ponad 655-letniego miasteczka, od czasów przebywających na tych te-
renach plemion pruskich. Poprzez multimedialne mapy miasta i gminy, mu-
zeum przenosi zwiedzającego w zachwycający świat zabytków, zabudowań 
i okazów archeologicznych. Ponadto biografie zasłużonych podkreślają, jak 
istotna jest nauka, język, kultura i tradycja w życiu człowieka.  

W dziale tym zaprezentowano 
również eksponaty wydoby- 
te podczas badań archeolo- 
gicznych przeprowadzonych 
w centrum miasta. Najcenniej-
szymi wykopaliskami są 
cztery tłoki pieczętne z po-
czątków dziejów miasta Olsz-
tynek. 
Druga sala rozpoczyna się his-
torią I wojny światowej i jej 
skutków dla tego regionu. Wiele uwagi poświęcono bitwie pod Tannenber-
giem, która odbyła się 28/29 sierpnia 1914 roku. Efektem tego było wybu-
dowanie mauzoleum Tannenberg-Denkmal, które miało nadać bitwie rangę 
ogólnoniemieckiego zwycięstwa, a także specjalnym dekretem zostało na-
zwane „Pomnikiem Chwały Rzeszy”. Była to jedyna budowla o takim zna-
czeniu w całej Rzeszy. Druga sala upamiętnia przede wszystkim ofiary 
drugiego co do wielkości  
w Prusach Wschodnich, 
obozu jenieckiego Stalag IB 
Hohenstein, funkcjonującego 
w latach 1939-1945. Przez 
obóz przewinęło się ok. 400 
tysięcy jeńców różnych naro-
dowości. Najliczniejszą grupę 
stanowili Rosjanie, Francuzi, 
Polacy Włosi oraz Belgowie. 
W Stalagu IB Hohenstein 
zmarło ponad 55 tys. jeńców, 
których pochowano na cmentarzu w Sudwie. Po zakończeniu II wojny świa-
towej przedstawiciele ambasad Francji, Belgii i Włoch, dokonali ekshumacji 
zwłok obywateli swoich państw. Podjęto decyzje o przewiezieniu ciał jeń-
ców francuskich i belgijskich do tych państw. Natomiast jeńcy włoscy zostali 
pochowani na włoskim cmentarzu wojennym w Warszawie. 
Obiekt ukazuje wygląd pomieszczeń baraku obozowego wraz z wyposaże-
niem. Umieszczone między rekwizytami gabloty zawierają eksponaty, m.in. 
nieśmiertelniki i inne identyfikatory, obuwie, naczynia codziennego użytku, 
środki czystości, narzędzia medyczne. Przez moment można doświadczyć 
pobytu w szeregu podczas apelu lub przeżyć nocny alarm obozowy. Kolejną 
ekspozycję poświęcono martyrologii obozowej, która to w wymowny spo-
sób, poprzez relacje i wspomnienia byłych osadzonych podkreśla i uświa-
damia rozmiar tragedii oraz nieszczęść ludzi przebywających w Stalagu IB 
Hohenstein w całym okresie jego funkcjonowania. Multimedialne Muzeum 
Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka, to lekcja historii, przy-
wracająca pamięć o wydarzeniach, które działy się na przestrzeni wieków. 
Zabiera w miejsca chwały, pamięci i zadumy oraz przybliża sylwetki ludzi, 
których los na zawsze związał z tym miastem i regionem. 
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Olsztynek, to gmina miejsko-wiejska, położona 
na terenie powiatu olsztyńskiego w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim. Przez miasto popro-
wadzona jest linia kolejowa Warszawa-Olsztyn, 
a także droga ekspresowa S7 Gdańsk-Warszawa, 
której odgałęzieniem jest droga nr 51 wiodąca do 
Olsztyna. Obszar gminy wynosi 372 km²  i znaj-
duje się w niej 66 miejscowości. Największe wio-
ski, to Waplewo, Platyny, Królikowo, Mierki  
i Jemiołowo. Gminę, według danych na koniec 
czerwca 2021 roku, zamieszkiwało  13 597 osób, 
z czego 7 474 w samym mieście.  
 
HISTORIA 
Olsztynek powstał na dawnym terytorium pru-
skiego plemienia Sasinów. Ziemie te, podbite 
przez zakon krzyżacki, zostały objęte akcją kolo-

nizacyjną dopiero w połowie XIV wieku. W 1359 
roku  Olsztynek otrzymał prawa miejskie od Win-
rycha von Kniprode  i nazwę ”Hohenstein” na 
cześć komtura Günthera von Hohenstein, który 
dokonał lokacji. Z Olsztynkiem już od XIV 
wieku związana jest postać św. Piotra widniejąca 
również w herbie miasta. W 2011 roku Stolica 
Apostolska, dokumentem „Varmiensis”, zatwier-
dziła wybór Świętego Piotra na Patrona Olsz-
tynka.  
 
TURYSTYKA 
Wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz 
położenie gminy sprzyjają rozwojowi funkcji rek-
reacyjnej z szerokim wachlarzem usług. Gmina 
Olsztynek położna jest w obszarze tras turystycz-
nych, a układ komunikacyjny włącza je w kra-
jowy i europejski system dróg ekspresowych  
i autostrad. Przez Gminę Olsztynek przechodzą 
pasma szlaków tematycznych: Szlak Koperni-
kowski, Szlak Frontu Wschodniego I Wojny 
Światowej, Szlak Pętli Grunwaldzkiej i Gościniec 

Niborski. Atrakcją turystyczną terenu są wyty-
czone trasy: kajakowe (rzeki Marózka i Łyna), 
piesze i rowerowe (czerwona, czarna, niebieska, 
żółta i zielona - https://szlaki.olsztynek.pl/). 
Gmina Olsztynek, to kraina pełna smaków, w któ-
rej wiele restauracji i producentów tradycyjnej 
żywności posiada certyfikat „Dziedzictwo Kuli-
narne Warmia Mazury Powiśle”. Atrakcyjna baza 
noclegowa, całoroczna oraz sezonowa, a także 
pola namiotowe i agroturystyka stanowią zaple-
cze dla obsługi turystów. 
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INFORMACJA TURYSTYCZNA 
11-015 Olsztynek, ul. Ratusz 1,  

tel. 089 519 54 77 
e-mail: it@olsztynek.pl 

 

www.olsztynek.pl



Do końca rozgrywek rundy wio-
sennej pozostały zaledwie dwie ko-
lejki. Zespół seniorów jest coraz bli-
żej awansu do IV ligi.  

Po 28 spotkaniach Olimpia zaj-
muje 1 miejsce w tabeli z dorobkiem 
66 pkt., odnotowując 21 zwycięstw, 
3 remisy i 4 porażki. Dorobek bram-
kowy to 84 zdobyte i 33 stracone 
gole. Na drugiej pozycji znajduje się 
zespół z Pasłęka, który traci do 
Olimpii tylko 1 punkt.  

Do rozegrania pozostały spotkania   
w Olsztynku z Ossą Biskupiec (je-
sienny wynik to 5:2 dla Olimpii) 
oraz w Radomnie (w poprzedniej 
rundzie zwycięstwo Olimpii 2:1).     

Tegoroczne wyniki to osiem zwy-
cięstw - z Drwęcą Nowe Miasto 
(2:0), Ewingami Zalewo (2:0), Del-
finem Rybno (2:0), Polonią Pasłęk 
(1:0), Płomieniem Turznica (6:0), 
Grunwaldem Gierzwałd (6:0), 
MKS-em Miłakowo (5:0), Unią 
Susz (2:0), trzy remisy - z Tęczą Mi-
łomłyn (0:0), Kormoranem Zwie-
rzewo (1:1) i Czarnymi Rudzienice 
(1:1) oraz jedna porażka - ze Startem 
Nidzica (2:3). 

 
Wyniki i aktualności dostępne są 

na facebook’owym profilu MKS 
“Olimpia” Olsztynek. 

REDAKCJA

w Olimpii? 
Co słychać  

Falstart. To słowo najlepiej opi-
suje rozpoczęcie rundy wiosennej 
w Mierkach. Mecz rozegrany  
w Dąbrównie zakończył się 
przegraną Agricoli 3:0. Zimny 
prysznic okazał się jednak przy-
datny, ponieważ trzy kolejne spot-
kania dla zawodników z Mierek 
zakończyły się pomyślnie, bez 
straty gola. 

 
4:0 z CWKS 2020 Lamkowo, 6:0 

z Mewą Smykowo i 2:0 z Orzyc Ja-
nowo (pretendent do awansu). Mecz 
z Janowem był pierwszym trans-
mitowanym na żywo z boiska.  
Planujemy relacjonować również 
kolejne spotkania na platformie You-
Tube. 

Dobra passa nie trwała jednak 
długo. 28 maja zawodnicy Agricoli 
udali się na mecz do spadkowicza  
z A klasy LZS Orzeł Czerwonka. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 
3:0 dla gospodarzy. W ostatnim spot-
kaniu wróciliśmy na właściwe tory 
pokonując przed własną publiczno-
ścią rezerwy GKS Szczytno 4:0. 

Do końca rundy zostały dwie ko-
lejki. Najbliższe spotkanie zostanie 
rozegrane na wyjeździe z BKS War-
mianka Bęsia. Atmosfera w zespole 
daje nadzieję na kolejną wygraną  

w sezonie. Zawodnicy świetnie 
razem uzupełniają się na boisku jak 
i poza nim.  

Niewątpliwie znacznie lepsze wy-
niki drużyny, to zasługa trenera Ro-
berta Szelugowskiego, który oficjal-
nie otrzymał licencję trenerską. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia 
w odnoszeniu sukcesów na ławce 
trenerskiej.  

Miło nam poinformować, że nasze 
stowarzyszenie otrzymało w tym 
roku dwie dotacje. Pierwszą ze 
środków gminy Olsztynek na 
całoroczne utrzymanie i prowadze-
nie drużyny sportowej działającej  
w ramach WTKS Mierki. Drugą 
otrzymaliśmy w ramach wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej 
ze Starostwa Powiatowego w Olsz-
tynie. Środki zostaną przeznaczone 
na organizację Powiatowego Tur-

nieju Dzikich Drużyn w Piłce 
Nożnej, który odbędzie się latem  
w Mierkach. 

Aktualne informacje i relacje  
z meczy można śledzić na Face-
booku Agricoli. Zdjęcie z meczy wy-
konuje Joanna Rostkowska, której 
serdecznie dziękujemy. 

Drużyna i Zarząd Towarzystwa 
dziękują także wszystkim kibicom, 
którzy coraz liczniej stawiają się na 
boisku w Mierkach.  

Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych, by dopingowali zawod-
ników z bliska.    MICHAŁ MAJEWSKI

Agricola 
Mierki  
- wieści  
z boiska 

SPORT

1        GKS Vel Dąbrówno             14     35       11  2   1       47:17   
2        LZS Orzeł Czerwonka         15     34       10  4   1       62:24   
3        GLKS Orzyc Janowo          15     31       9    4   2       42:14   
4        GKS Pisa II Barczewo        14     21       6    3   5       44:30   
5        GKS II Szczytno                 14     17       5    2   7       32:47   
6        WTKS Agricola Mierki     14     15       5    0   9       24:50   
7        BKS Warmianka Bęsia        14     13       3    4   7       23:32   
8        GKS Mewa Smykowo        14     12       3    3   8       38:42   
9        CWKS 2020 Lamkowo       14     3         1    0   13     15:71 

Poz    Drużyna                             M    Pkt     Z   R   P      Bramki

Tabela / warmińsko-mazurska Klasa B Grupa 3

1      MKS Olimpia Olsztynek    28     66      21   3   4      84:33    
2      KS Polonia Pasłęk                 28     65      21   2   5      116:53   
3      KS Unia Susz                        28     58      18   4   6      79:41    
4      GKS Ossa Biskupiec             28     52      16   4   8      66:46    
5      LKS Płomień Turznica          28     50      16   2   10    60:38    
6      GSZS Delfin Rybno              28     50      15   5   8      84:53    
7      MKS Start Nidzica                28     47      14   5   9      65:56    
8      KS Radomniak Radomno     28     41      12   5   11    44:56    
9      KS Drwęca Nowe                 28     37      10   7   11    54:54 
       Miasto Lubawskie                  
10    LZS Czarni Rudzienice         28     36      11    3   14    52:68    
11    KKS Warmia Olsztyn           28     31      9     4   15    70:72    
12    LKS Tęcza Miłomłyn           28     30      9     3   16    42:60    
13    GLKS Szeląg Kormoran      28     25      6     7   15    50:92 
       Zwierzewo                             
14    GKS Grunwald Gierzwałd    28     22      6     4   18    38:82    
15    KS Ewingi Zalewo                28     18      5     3   20    34:82    
16    MKS Miłakowo                    28     11      2     5   21    28:80 

Poz  Drużyna                              M    Pkt     Z    R   P     Bramki

Tabela / warmińsko-mazurska Klasa okręgowa Grupa 2
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Jak co roku wiosna sta-
nowi kulminację sezonu 
startów w kickboxingu i ob-
fituje w najważniejsze im-
prezy, do których przy- 
gotowania trwały cały rok. 
Już 19. marca nasz klub po-
stanowił sprawdzić swoją 
formę na Mistrzostwach 
Polski Time of Masters, 
które odbyły się w Rumii. 
Zawody o tyle ciekawe, że 
walki w formule K1 odby-
wały się tutaj nie w ringu,  
a w oktagonie. Możliwość 
stanięcia oko w oko z rywa-
lem wewnątrz metalowej 
klatki była dla naszych wo-
jowników mobilizująca. Na 
tym turnieju Olsztynek re-
prezentowany był przez 
Pawła Jakubowskiego, Julię 
Waśk, Daniela Miłka i Kata-
rzynę Szaniawską. Cała 
czwórka gładko przebrnęła 
walki eliminacyjne i w kom-
plecie zameldowała się  
w półfinałach. I tak jak  
kolektywnie dotarli do stre-
fy medalowej, tak nie udało 
się im przebrnąć dalej  
i wszyscy zakończyli na naj-
niższym stopniu podium.  

Maj rozpoczął się Mistrzo-
stwami Polski AZS, gdzie 
nasza wojowniczka Kasia 
rywalizowała z najlepszymi 
kickboxerkami w formule 
K1. Zakończyła ona ten tur-
niej z brązowym medalem 
przegrywając w walce pół-
finałowej z kontuzją.  

Kilka dni później, w Stę-
barku, odbyły się Mistrzo-
stwa Warmii i Mazur  

w kickboxingu. Był to dla 
nas rekordowy turniej, na 
którym stawiliśmy się 
ponad 20-osobową ekipą.  
W rywalizacji z 22 klubami 
uplasowaliśmy się w ścisłej 
czołówce kończąc zmagania 
z dorobkiem 12 medali. Bli-
sko połowę naszych zawod-
ników stanowiły dzieci 
rywalizujące w formule soft 
contact. Warto zaznaczyć, 
że dla części z nich był to 
pierwszy start w życiu.  
Nasi mali wojownicy poka-
zali ogromną determinację  
i udowodnili, że są w stanie 

rywalizować ze swoimi, 
czasem dużo bardziej do-
świadczonymi kolegami  
z innych klubów. Kadeci, ju-
niorzy i seniorzy swoje 
walki toczyli w formule kic-
klight, gdzie oprócz standar-
dowych technik bokserskich 
i kopnięć możliwe są rów-
nież kopnięcia na udo. Na 
szczególne wyróżnienie za-
sługuje postawa Grzegorza 
Przygódzkiego i Pawła  
Jakubowskiego. Grzesiek 
zwyciężył w kategorii ka-
deta młodszego - 42 kg. Od-
rabiając znaczną stratę 

punktową z pierwszej rundy 
wykazał się bardzo dużym 
sprytem i umiejętnością słu-
chania swojego narożnika. 
Cenne rady trenerki Kasi 
pozwoliły dostosować tak-
tykę do przeciwnika i osta-
tecznie w pięknym stylu 
zwyciężyć swój finał, w któ-
rym pomścił klubowego ko-
legę. W kategorii – 84 kg 
seniorów dosłownie „poza-
miatał” Paweł Jakubowski, 
który zameldował się w fi-
nale wygrywając swoje po-
przednie walki przed 
czasem, z czego pierwszą 

już w pierwszej rundzie.  
W finale zmierzył się z do-
świadczonym zawodnikiem 
OKKK Olsztyn, który rów-
nież wszystkie poprzednie 
walki skończył przed cza-
sem. Odpowiednio dobrana 
taktyka, dobra kontrola dys-
tansu i chłodna głowa spra-
wiły, że to ręka Pawła 
ostatecznie powędrowała do 
góry. Za swoją postawę na 
turnieju został doceniony 
przez organizatorów i wy-
brany najlepszym seniorem 
imprezy.  

WOJCIECH JAROSZ 

Mocna wiosna  
olsztyneckiego kickboxingu

SPORT

WM Wariorrs podczas Mistrzostw Warmii i Mazur w Stębarku / fot. W. Jarosz

Katarzyna Szaniawska podczas Mistrzostw Polski Time of Masters / fot. W. Jarosz 
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Poziomo: 
1) wielki duch, 5) rozmiar w ósemce, 9) zamieszanie 
na mecie, 10) przodek z kością, 11) sklep z winem, 
12) radio w wieży, 13) kończy klasy, 14) gaz z Las 
Vegas, 15) śpiewał o niej też Piasek, 16) cieszy 
maklera, 18) pieniądze w aptece, 19) znany  
z kapitału, 21) przepych z nieba, 23) owocowa 
bańka, 24) po klapsie, 25) potrawa z motelu,  
26) trunek z baraku, 27) do rozwiązania z Alą. 
Pionowo: 
1) składka miotaczy, 2) zarządzanie, które ma rację,  
3) wewnętrzny w szpitalu, 4) promocja podziemi 
kościelnych, 6) rozbrajający facet, 7) pismo  
z Watykanu, 8) w teczce boksera, 16) usypiająca,  
17) lubi sklepy samoobsługowe, 19) często się 
przebiera, 20) potrzebny do jazdy, 22) końcówka 
flamastra.

1

Krzyżówka nr 261

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach  
pocztowych do 15 lipca 2022 r. na adres redakcji. 
Spośród prawidłowych rozwiązań wylosujemy  
nagrodę - kartę podarunkową o wartości 100 zł 
do wykorzystania w drogeriach Rossmann.  
Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 260 było 
przysłowie polskie: “Nie od razu Kraków zbudo-
wano”, nagrodę (kartę podarunkową) wylosowała 
Jadwiga Woźniakowska.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27, utworzą rozwiązanie (przysłowie azerskie):

REKLAMA

reklama

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

Zamieść ogłoszenie,  
reklamę w biuletynie  

ALBO

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. 89 519 27 12. 
Dane osobowe Uczestników krzyżówki będą przetwarzane 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 organu 
nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne. Lecz niezbędne do wzięcia 
udziału w krzyżówce. 
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autor krzyżówki: Wiesław Gąsiorowski
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NOWA USŁUGA W OLSZTYNKU !!! 

ROBISZ REMONT LUB BUDUJESZ DOM?
NIE WIESZ CO ZROBIĆ Z ODPADAMI BUDOWLANYMI?

ZAMÓW WOREK BIG-BAG lub KONTENER na:
ü GRUZ    ü ZMIESZANE ODPADY BUDOWLANE 

800 800 333 
pod bezpłatnym numerem telefonu

lub zgłoś się do firmy komunalnej  
w Twoim mieście: 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Mrongowiusza 20 
Olsztynek 
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