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ŚWIĘTO PLONÓW  
w gminie Olsztynek 

Po raz kolejny w Olsztynku odbyły się  
Warmińsko-Mazurskie Dożynki  
Wojewódzkie. Powróciliśmy również  
do tradycji Gminnych Dożynek.  
W tym roku odbyły się one w Mierkach.

str. 3

Wywiad z zastępcą Burmistrza  
Olsztynka Bogusławem Kowalewskim
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Unikalne obrazy z obozów jenieckich 
w Prusach Wschodnich
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Wydawca i redakcja: 
Miejska Biblioteka Publiczna  
w Olsztynku, tel. 89 519 27 12, 
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek,  
e:mail: albo@olsztynek.pl 
Nakład: 700 egz. 

ALBO
    Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki

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) 

Niestety powszechny 
wzrost kosztów materia-
łów i usług zmusił też  
i nas do zwiększenia ceny 
naszego biuletynu. Od bie-
żącego wydania ALBO 
będzie kosztowało 4 zł. 
Mam nadzieję, że pomimo 
tej podwyżki nadal będą 
Państwo chętnie sięgali 
po olsztynecki biuletyn. 

Ponieważ docierają do 
nas sygnały, że gazet nie 
wystarcza dla wszystkich 
chętnych zwiększamy na-
kład do 700 egzemplarzy.  

Aktualne punkty sprze-
daży zamieszczone są  
w stopce poniżej. Prosimy 
jednak o kontakt właści-
cieli sklepów, którzy 
chcieliby również mieć 
ALBO w swojej ofercie. 

W bieżącym wydaniu, 
znajdziecie Państwo jak 
zwykle  informacje doty-
czące   gminy Olsztynek, 
stałe rubryki i artykuły 
historyczne. Jeśli mowa 
o stałych rubrykach, to na 
pewno sporo osób ucieszy 
fakt, że wracamy do kro-
niki policyjnej. Tym razem 
jednak pod hasłem “Z no-
tesu mundurowego”. Bę-
dą to również informacje  
z olsztyneckiej straży miej-
skiej i straży pożarnej. 

 
Życzę Państwu  

przyjemnej lektury.     Alina Wołodkiewicz 
redaktor naczelny

 Drodzy 
czytelnicy 

Powstała zupełnie nowa 
wiata z miejscem na ognisko 
przy plaży miejskiej nad  
jeziorem Jemiołowskim.  
W ubiegłym roku radni Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej 

w Olsztynku wystąpili z ini-
cjatywą postawienia takiego 
obiektu. Dzięki wsparciu  
finansowemu w kwocie 
18.000 zł, pozyskanemu od 
Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 
mieszkańcy Olsztynka zys-
kali nowe miejsce do spot-
kań w urokliwej scenerii je-
ziora. To kolejna, po za-
montowaniu nowych po-

mostów i latarni z monito-
ringiem, inwestycja w tym 
miejscu. Wspólnie dbajmy 
o to miejsce, abyśmy mogli 
cieszyć się nim jak najdłu-
żej.

Nowa wiata nad jeziorem Jemiołowskim!

Burmistrz Olsztynka Ro-
bert Waraksa powołał na 
stanowisko zastępcy bur-
mistrza Olsztynka Bogusła-
wa Kowalewskiego.  

Bogusław Kowalewski peł-
nił funkcję zastępcy bur-
mistrza Olsztynka w latach 
2017-2019. Był też radnym 
Rady Miejskiej i członkiem 
zarządu miasta. Jest oficerem 
rezerwy Wojska Polskiego 
i harcmistrzem. Przez wiele 
lat zarządzał ośrodkami  
wypoczynkowymi w naszej 
gminie. Pracował na sta- 
nowisku kierowniczym  
w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, odpo-
wiadając za promocję tury-
styczną regionu i współpracę 
z siecią miast Cittaslow Pol-
ska. Ma też duże doświad-
czenie w zakresie spółek ka-
pitałowych samorządu tery-
torialnego. Jest wicepreze-
sem Warmińsko-Mazurskiej 

Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej oraz wiceprze-
wodniczącym Olsztyńskiej 
Rodziny Katyńskiej.  

Więcej o Bogusławie Ko-
walewskim oraz celach jakie 
sobie stawia podczas obecnej 
kadencji na str. 4. 

Życzymy wielu sukcesów 
w służbie na rzecz gminy 
Olsztynek! 

UM OLSZTYNEK 

Bogusław Kowalewski 
zastępcą burmistrza Olsztynka

Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa oraz nowy Zastępca Burmistrza Olsztynka 
Bogusław Kowalewski  / fot. UM Olsztynek
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W Gminnym Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsz-
tynku kontynuowane są szczepienia przeciw  
Covid-19. 
 
Od 16 września wszystkie osoby powyżej 12 roku 
życia, które zakończyły podstawowy schemat szczepień 
oraz przyjęły 1 dawkę przypominająca przynajmniej 
3 miesiące wcześniej, otrzymały skierowanie na  
2 dawkę przypominającą.  
W punkcie szczepień Gminnego Centrum Zdrowia  
w Olsztynku wykonywane są one nowym preparatem 
Moderna/Omicron bądź Comirnaty/Omicron w za-
leżności od dostępności.  
 
Rejestracja na szczepienie pod numerem telefonu 
798 067 963.  

ZESPÓŁ GMINNEGO CENTRUM  
ZDROWIA ZPZOZ W OLSZTYNKU

►COVID-19

Jak będą prowadzone 
szczepienia przeciw grypie 
w sezonie 2022/2023  
w Gminnym Centrum 
Zdrowia ZPZOZ  
w Olsztynku? 

 
I Szczepionki sfinansowane 

ze środków budżetu Gminy 
Olsztynek dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Olsztynek:  
• urodzonych w latach 1947 – 1958,  
• posiadających meldunek na terenie Gminy 

Olsztynek (bezpośrednio należy zgłosić się 
do gabinetu zabiegowego od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00 – 14.00). 

 
II Bezpłatnie osobom w wieku 75+ oraz kobietom 

w ciąży (należy wypisać receptę na preparat u le-
karza rodzinnego). 

 
III Z 50% refundacją dzieciom po ukończeniu  

6 miesiąca życia, a przed ukończeniem 18 lat, 
osobom w wieku 18-65 lat z dodatkowymi cho-
robami (należy wypisać receptę na preparat u le-
karza rodzinnego). Do szczepienia dzieci do 18 
roku życia kwalifikowane są przez lekarza ro-
dzinnego. 

 
IV Pozostali pacjenci mogą zakupić szczepionkę  

w gabinecie zabiegowym (koszt szczepionki 50,00 
złotych). 

 
Szczepienia będą wykonywane od poniedziałku do 
piątku w gabinecie zabiegowym w godz. 10.00 – 
14.00. 
 
Wykonane szczepienie zostanie odnotowane w elek-
tronicznej Karcie Szczepień i będzie widoczne na In-
ternetowym Koncie Pacjenta.

1 września wystartował nabór projektów 
do tegorocznej edycji OBO. Pomysły można 
było zgłaszać do 16 września włącznie. 
Wpłynęło 5 projektów. Pula środków wynie-
sie 300 tys. zł, a maksymalny koszt złożo-
nego projektu nie może przekroczyć 150 tys. 
złotych.  

 
W ramach procedury OBO nie mogą 

być realizowane projekty, które nie będą 
ogólnodostępne. 

Głosowanie odbędzie się w dniach od 24 
października do 3 listopada 2022 roku. Będą 
mogli wziąć w nim udział wszyscy miesz-
kańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez 
wymaganej zgody rodziców lub opiekunów 
(w przypadku osób niepełnoletnich). Będzie 
można głosować za pośrednictwem strony 
internetowej oraz w zorganizowanych na te-
renie miasta punktach do głosowania. Każdy 
głosujący będzie miał do rozdysponowania 
5 punktów. Ostateczne wyniki powinniśmy 
poznać do 10 listopada. 

Więcej informacji dostępne na stronie: 
obo.olsztynek.pl 

UM OLSZTYNEK

Zagłosuj w tegorocznej edycji  
Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego

Szczepienia 
w Gminie Olsztynek

►GRYPANa Walnym Zgromadzeniu 
Członków Stowarzyszenia 
„Polskie Miasta Cittaslow" 
dyskutowano nad nowymi 
funduszami dla gminy Olsz-
tynek. 

 
29 sierpnia w Ośrodku "Łę-

gucki Młyn" odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia „Polskie 
Miasta Cittaslow". Licznie 
przybyli  przedstawiciele 
miasteczek członkowskich 
omówili m.in. plany i zamie-
rzenia na przyszłość. Podczas 
spotkania rozważano rów-
nież korzyści oraz trudności 
i ograniczenia wynikające  
z posiadania Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji. Olszty-
nek reprezentowali Burmistrz 
Olsztynka Robert Waraksa 
oraz Zastępca Burmistrza Bo-
gusław Kowalewski. 

Zgromadzeniu towarzyszyło 
spotkanie przedstawicieli 
ośrodków pomocy społecz-
nej, podczas którego dys-
kutowano o rekomendacjach 
krajowych i regionalnych do 
Strategii Rozwoju Usług Spo-
łecznych na lata 2021-2030. 
Regionalna Strefa Pomocy - 

Centrum Informacji i Koor-
dynacji na rzecz osób niesa-
modzielnych i ich rodzin za-
prezentowała mechanizmy 
wdrażania usług społecznych 
jako odpowiedzi na potrzeby 
środowiska lokalnego. 

 
UM OLSZTYNEK

Nowe fundusze  
dla gminy Olsztynek

Wybory uzupełniające  
do Rady Miejskiej w Olsztynku

23 października br. odbędą 
się wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Olsztynku. 
Powodem jest objęcie stano-
wiska Burmistrza Olsztynka 
przez dotychczasowego rad-
nego Roberta Waraksę.  

Głosowanie odbędzie się  
w Przedszkolu Miejskim  
w Olsztynku (ul. Szkolna 9), 

a udział w nim wezmą miesz-
kańcy okręgu wyborczego  
nr 4 (ulice: Daszyńskiego, 
Kolejowa numery 1, 3, 5, 7, 
Mierkowska, Mrongowiusza 
od numeru 42 wszystkie pa-
rzyste do granic miasta, Polna, 
Towarowa, Zielona). 

O mandat radnego będzie 
ubiegać się 3 kandydatów: 

1. OSŁOWSKI Wojciech,  
31 lat, zam. Olsztynek, 

2. PIETRZAK Paweł, 26 lat, 
zam. Olsztynek,  

3. RUDZIŃSKI Grzegorz,  
49 lat, zam. Olsztynek. 

 
Więcej informacji o wybo-
rach: https://olsztyn.kbw. 
gov.pl                  REDAKCJA
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- Od zawsze był Pan związany  
z Olsztynkiem? 
- Z Olsztynkiem jestem związany 

od 1993 roku czyli blisko 30 lat. 
Wówczas wygrałem konkurs na kie-
rownika Ośrodka ZHP „Perkoz”. 
Byłem radnym II kadencji samo-
rządu i członkiem Zarządu Miasta. 
Małżonka Agnieszka Kowalewska 
wiele lat pracowała w Szkole Pod-
stawowej nr 1 i w Gimnazjum. 

 
- Harcerstwo – co ono dla Pana 
znaczy i jak wpłynęło na Pana 
życie i pracę? 
- Harcerstwo to styl życia. Byłem 

drużynowym, komendantem hufca, 
komendantem Centralnej Szkoły In-
struktorskiej ZHP i Pierwszym 
Skarbnikiem ZHP. To było ogromne 
doświadczenie społeczne i możli-
wość służby innym. Bezcenne! 

 
- Rozumiem więc, że Pańskie za-
angażowanie społeczne przenio-
sło się na inne obszary? 
- Tak, jestem obecnie Wiceprze-

wodniczącym Olsztyńskiej Rodziny 
Katyńskiej oraz Wiceprezesem War-
mińsko-Mazurskiej Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej. 

 
- Wiedza jest ważna w pracy. Ja-
kie wykształcenie pomaga Panu 
sprawować funkcję zastępcy 
burmistrza? 
- Posiadam wykształcenie wyższe 

pedagogiczne. W trakcie pracy za-
wodowej ukończyłem ponadto Me-
nadżerskie Studia Podyplomowe 
oraz Studium Podyplomowe Samo-
rządu Terytorialnego i Rozwoju Lo-
kalnego na Uniwersytecie Warszaw-
skim, a także Podyplomowe Studia 
Zarządzania Finansami Przedsię-
biorstw na Wyższej Szkole Bankowej 
w Toruniu.   

- Był Pan zastępcą burmistrza  
w latach 2017-2019. Czym się 
Pan zajmował zanim ponownie 
objął to stanowisko? 
- Jako kierownik Biura Promocji  

i Cittaslow w Departamencie Tury-
styki i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego odpowiadałem za promocję 
turystyczną województwa warmiń-
sko-mazurskiego oraz działania 
wspierające sieć miast Cittaslow,  
w której znajduje się również Olszty-
nek. Odwiedziłem wiele miast Sieci 
w trakcie ich certyfikacji i Festiwali 
Cittaslow. To było duże doświadcze-
nie i daje obecnie możliwości wy-

korzystania dobrych praktyk innych 
samorządów w zarządzaniu. 

 
- Czy w związku z tym możemy 
liczyć na jakieś wsparcie naszego 
miasta w nieodległym czasie? 
- Tak, pracujemy nad możliwością 

wsparcia w nowej perspektywie Re-
gionalnego Programu Operacyj-
nego. W poprzedniej perspektywie 
ze środków na rewitalizację wyre-
montowaliśmy wieżę ciśnień na 
wieżę widokową. Obecnie pojawiają 
się możliwości wsparcia dotyczące 
ochrony powietrza. Złożyliśmy fiszki 
projektowe, m.in. na farmy fotowol-

taiczne w celu obniżenia kosztów 
energii elektrycznej oczyszczalni 
ścieków oraz stacji uzdatniania 
wody. To daje dużą szansę redukcji 
obciążeń finansowych.  

W tym obszarze szukamy też 
oszczędności energetycznych wszyst-
kich gminnych obiektów użyteczno-
ści publicznej. 

 
- Jakimi zadaniami zajmuje się 
Pan obecnie jako zastępca bur-
mistrza? 
- Odpowiadam bezpośrednio za 

Referaty Inwestycji i Ochrony Śro-
dowiska oraz Gospodarki Nierucho-
mościami i Planowania. Natomiast 
posiadam stosowne pełnomocnictwa 
również do innych obszarów dzia-
łalności gminy. 

 
- Jakie cele stawia sobie Pan  
w obecnej kadencji? 
- Główny cel to uwolnienie i wy-

korzystanie potencjału naszej gminy. 
Potencjału gospodarczego i inwe-
stycyjnego, który wzrósł ogromnie 
po inwestycjach drogowych w trasy 
S51 i S7. Pojawiły się możliwości 
ściągnięcia poważnych inwestorów. 
Mam w tym obszarze duże doświad-
czenie. Współpracowałem, m.in. 
przy uruchamianiu centrum dystry-
bucyjnego Zalando Lounge w Ame-
ryce. 

Razem z inwestorami przyjdą po-
datki, które są niezbędne do dal-
szego, również społecznego, rozwoju 
gminy. Da to możliwość realizacji 
zadań kulturalnych, oświatowych  
i zdrowotnych czy mieszkaniowych. 
Takie są oczekiwania społeczne. 

 
- Dziękuję za rozmowę  
 

Z Bogusławem Kowalewskim 
rozmawiał Paweł Rogowski

z zastępcą Burmistrza Olsztynka  
Bogusławem KowalewskimWywiad

Bogusław Kowalewski - Zastępca Burmistrza Olsztynka / fot. UM Olsztynek

Czuwaj! 
 
16 sierpnia prezydent Andrzej Du- 
da odwiedził grupę 160 harcerzy  
z Ukrainy i Litwy, którzy odpoczy-
wali w Ośrodku Ząbie ZHR nad je-
ziorem Łańskim w gminie Olsztynek. 
Spotkanie z prezydentem rozpoczęło 
się od złożenia meldunku i odśpiewa-
nia harcerskiego hymnu. Po zwiedze-
niu obozowiska prezydent rozpalił 
ognisko wspólnie z najmłodszymi 
uczestnikami obozu. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. bur-
mistrz Olsztynka Robert Waraksa, 
Artur Chojecki - Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski, starosta olsztyński An-
drzej Abako, Michał Kontraktowicz 
Wójt Gminy Stawiguda, olsztyński 
kurator oświaty Krzysztof Nowacki 
oraz przedstawiciele władz organiza-
cji harcerskich i skautowych objętych 
Honorowym Protektoratem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
UM OLSZTYNEK

Wizyta Prezydenta Polski w Ząbiu

Działają w naszej gminie ak-
tywnie harcerze i mogą otrzymać 
wsparcie zewnętrzne! 

 
24 sierpnia Burmistrza Olsztyn-

ka, Robert Waraksa, spotkał się  
z Komendantem Chorągwi War-
mińsko-Mazurskiej Związku Har-
cerstwa Polskiego, harcmistrzem 

Maciejem Micielskim. Przedmio-
tem i celem spotkania było omó-
wienie wsparcia dla organizacji 
harcerskiej w Olsztynku oraz 
współpracy przy projektach rea-
lizowanych na rzecz dzieci i mło-
dzieży. 

 
UM OLSZTYNEK

Spotkanie Burmistrza Olsztynka  
z Komendantem Chorągwi 
Warmińsko-Mazurskiej ZHP
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Za sprawą porozumienia 
Warmińsko-Mazurskiej Re-
gionalnej Organizacji Tury-
stycznej ze Śląską Organi-
zacją Turystyczną, które zos-
tało podpisane w 2021 roku, 
podejmujemy wspólne dzia-
łania na rzecz promocji oraz 
współpracy między regio-
nami.  

Obok działań związanych 
z promocją, w ramach współ-
pracy realizowane są samo-
rządowe wizyty studyjne. 
We wrześniu gościliśmy 
przedstawicieli samorządów 
z obszaru Krainy Górnej 
Odry wraz z Wicemarszał-
kiem Województwa Śląskie-
go panem Wojciechem Ka-
łużą. Nasi goście zapoznający 
się z ofertą Warmii i Mazur 
w obszarze turystyki zdro-

wotnej i kolonijnej przyjęli 
zaproszenie z naszej Gminy.  
W Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym „Perkoz” 
ze wspomnianymi samorzą-

dowcami spotkali się Bur-
mistrz Olsztynka - Robert 
Waraksa wraz ze swoim Za-
stępcą - Bogusławem Ko-
walewskim. Podczas spot-

kania goście ze Śląska za-
poznali się z prezentacją ofer-
ty edukacji ekologicznej  
i walorów turystycznych oraz 
na "żywo" doświadczyli uro-

ków mazurskich lasów i je-
zior uczestnicząc w grze te-
renowej na punkty. 

 
UM OLSZTYNEK

Samorządowcy z Krainy Górnej Odry w gminie Olsztynek

W niedzielę 21 sierpnia po-
wiat olsztyński zorganizował 
w Olsztynku V Regionalny 
Dzień  Pszczelarza.  

 
Partnerami, a zarazem spon-

sorami uroczystości byli: 
KOWR OT w Olsztynie, 
Gmina Olsztynek, WZP  
w Olsztynie, Starostwo  
Powiatowe w Olsztynie,  
Nadleśnictwa Olsztynek, 
Lidzbark, Nowe Ramuki, 
Stare Jabłonki oraz firma  
Tymbark Olsztynek i Ma-
sarnia TOMUŚ. 

 
Obchody rozpoczęły się  

o godz.  11.00 mszą świętą 
w kościele parafialnym pw. 
Błogosławionej Anieli Sa-
lawy w Olsztynku. Nabo-
żeństwo w intencji pszcze-
larzy i ich rodzin oraz 
nieżyjących członków koła 
celebrowali: proboszcz para-
fii kapelan RKP w Olsztynku 
-  ks. kan. Sławomir Piniaha, 
ks. dr Michał Tunkiewicz -  
wikariusz biskupi, ks. Jan 
Pasiulewicz. Przed ołtarzem 
stanęły w organizacyjnych 
strojach poczty: WZP w 
Olsztynie, RKP Asuny, RKP 
Biskupiec, RKP Działdowo, 
RKP Górowo Iławieckie,  
RKP Iława, RKP Mrągowo,  
RKP Nidzica, RKP Olsztyn, 

RKP Ostróda, RKP Ryn, 
RKP Reszel, RKP Szczytno, 
RKP Olsztynek oraz pszcze-
larze z pozostałych 8 rejo-
nowych kół. Homilię ks. Jan 
Pasiulewicz  poświęcił pra-
cowitym pszczołom, peł-
niącym służebną rolę wobec 
człowieka i przyrody. Ofi-
cjalna część pszczelarskiego 
święta odbyła się w Ośrodku 
Wypoczynkowym „REWI-
TA” Waplewo. Uczestników 
powitał Prezes Koła w Olsz-
tynku -  Krzysztof Wieczo-
rek.   

Wśród gości byli: Członek 
Zarządu PZP - Ryszard Ja-

rosz, Prezes WZP w Olszty-
nie - Józef Zysk, Wiceprezes 
WZP w Olsztynie - Feliks 
Stachowicz, Skarbnik WZP 
w Olsztynie - Stanisław Os-
trówka, Starosta Powiatu 
Olsztyńskiego - Andrzej 
Abako, Przewodniczący 
Rady Powiatu - Jerzy Las-
kowski, Starosta Powiatu 
Działdowskiego - Paweł 
Cieśliński, Burmistrz Olsz-
tynka - Robert Waraksa, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Olsztynku - Andrzej 
Wojda, Profesor Jerzy Wilde 
z małżonką, Prezes Zarządu 
Akademii Pszczelarstwa  

i Zrównoważonego Rozwoju 
- Sławomir Jarka, Dyrektor 
ARiMR w Olsztynie - Bog-
dan Moroz, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Olsztynek - 
Dariusz Krzyżanowski, Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Lidz-
bark - Dariusz Szczawiński,  
Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Stare Jabłonki - Jacek Korc-
zak, Nadleśniczy Nadleśni-
ctwa Nowe Ramuki - Tomasz 
Dzietowiecki oraz przedsta-
wiciele olsztyneckich szkół, 
instytucji i zakładów pracy.  

 
Po przemówieniu i powi-

taniu gości przez Prezesa 

koła głos zabrał Pan Ryszard 
Jarosz - Członek Zarządu 
PZP, który przedstawił  
aktualną sytuację pszcze-
larstwa w Polsce. Później 
wystąpił Prezes WZP w Olsz-
tynie - Józef Zysk, który 
omówił bieżący sezon 
pszczelarski, jak również 
przybliżył plany Zarządu na 
przyszłość. Starosta Powiatu 
Olsztyńskiego - Andrzej 
Abako podziękował pszcze-
larzom za ciężką pracę, jak 
również zadeklarował wspar-
cie w  przyszłości. Burmistrz 
Olsztynka - Robert Waraksa, 
również podziękował pszcze-
larzom za ich pracę oraz 
promocję Miasta i Gminy 
Olsztynek. Następnie Prezes 
Krzysztof Wieczorek oraz 
Prezes WZP Józef Zysk 
wręczyli okolicznościowe 
medale z okazji 100-lecia  
PZP, a Członek Zarządu PZP 
wraz z Prezesem WZP - 
odznaczenia zasłużonym 
pszczelarzom. Na zakończe-
nie Prezes Koła Krzysztof 
Wieczorek przedstawił plany 
na najbliższą przyszłość oraz 
życzył wszystkim uczestni-
kom dobrej zabawy. Biesiada 
przy muzyce trwała do póź-
nych godzin wieczornych.  

 
PREZES RKP OLSZTYNEK 

REGIONALNE ŚWIĘTO PSZCZELARZY W OLSZTYNKU POŁĄCZONE  
Z OBCHODAMI 100-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARSKIEGO
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W drugi weekend września 
po raz kolejny w naszej gmi-
nie odbył się Bio Tech 3.0  
i po raz pierwszy Warmiń-
sko-Mazurski Festiwal Na-
tury.  

 
Jak rozwijać ekologiczne  

i nowoczesne rolnictwo? Tę 
wiedzę zdobywali uczestnicy 
warsztatów, które odbyły się 
w Tomaszynie koło Olsztynka. 
Kilkudziesięciu wystawców 
mogło zaprezentować się ko-
lejnego dnia na Targowisku 
Miejskim w Olsztynku pod-
czas kiermaszu zdrowej, eko-
logicznej żywności.  

 
Jednocześnie odbył się kon-

kurs kulinarny, w którym Koło 
Gospodyń Wiejskich z Mierek 
powtórzyło sukces z ubiegłego 
roku zdobywając I miejsce  
i nagrodę w wysokości 1500 
zł w Konkursie na najlepszą 

potrawę i stoisko na Festiwalu 
KGW. II miejsce przypadło 
KGW Jagienki Gierzwałd  
i nagroda w wysokości 1 000 
złotych. III miejsce zajęło 
KGW Szymbark. 

Nagrody dla pierwszych 
dwóch miejsc ufundował Bur-
mistrz Olsztynka, a dla miejsca 
III Ostoja Natura. 

Popularyzacja wiedzy w za-
kresie najnowszych technologii 
sektora rolniczego i produktów 
wysokiej jakości, to ważne 
aspekty współczesnej gospo-
darki. Wzbudzające zaintere-
sowanie zagadnienia, wysoki 
poziom merytoryczny, a także 
otwarta forma wydarzenia, to 
doskonała okazja do wymiany 
poglądów i doświadczeń pas-
jonatów rolnictwa oraz moż-
liwość zakupienia ekologicz-
nych produktów. 

 
UM OLSZTYNEK

Olsztynek Gminą  
Ekologiczną!

Koło Gospodyń Wiejskich z Mierek zajęło I miejsce w Konkursie na najlepszą 
potrawę i stoisko na Festiwalu / fot. UM Olsztynek

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa sprzętu rolniczego / fot. UM Olsztynek

Wieś Łutynowo walczyła o nagrodę 
główną w konkursie „Czysta i piękna 
zagroda - estetyczna wieś 2022". 

 
6 września Wojewódzka Komisja Kon-

kursu dokonała drugiej lustracji Łutynowa 
zgłoszonego do konkursu. Przedstawiciele 
Łutynowa oraz radny Andrzej Salwin 
zaprezentowali prace, które zostały wy-
konane w czasie trwania konkursu, tj. 
od pierwszej lustracji (wiosna 2022 roku) 
do wspomnianej wizyty. Oceniana była 
ścieżka wokół jeziora Łutynowo, droga 
za jeziorem oraz zaangażowanie miesz-
kańców w przedsięwzięcie. Komisja była 
pod wrażeniem nakładu pracy i wielkości 
wykonanych prac. Wszystko to było 
możliwe dzięki środkom z funduszu so-
łeckiego Łutynowa oraz mieszkańcom 
wsi, którzy w czasie wolnym pracowali 
by wykonać pracę na konkurs.   

 Komisja przyznała nagrody wsiom, 
które uplasowały się poza podium od 
miejsca V do XIV. W tym gronie znalazło 
się Łutynowo, zdobywając prawie 82 
punkty na 100 możliwych. Nagrody zos-
tały ufundowane przez organizatorów 
konkursu: Związek Gmin Warmińsko-
Mazurskich, Warmińsko-Mazurską Izbę 
Rolniczą oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. 

Oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyni-
ków przewidziane jest na 4 październiku. 
Pula nagród w tegorocznej edycji wy-
niosła od 40 do 50 tys. złotych. 
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Konkurs Czysta i piękna  
zagroda - estetyczna wieś

Uprawianie sportu na najwyż-
szym poziomie, ale również na 
poziomie amatorskim wymaga 
odpowiedniego oraz profesjo-
nalnego sprzętu i przede wszyst-
kim nowoczesnych, bezpiecz-
nych obiektów. W środę 28 
września Burmistrz Olsztynka 
Robert Waraksa spotkał się  
z Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Warmińsko – Mazurskiego 
Marcinem Kuchcińskim, który 
reprezentował Urząd Marszał-
kowski. Podczas spotkania pod-
pisano umowę na przydzielenie 
dotacji 10 000,00 zł  w ramach 
konkursu „Małe granty na in-
frastrukturę sportową w woje-
wództwie warmińsko-mazur-

skim w 2022 roku” na projekt 
pn.: „Wyposażenie boiska wiej-
skiego w Mierkach poprzez 
montaż piłkochwytów”. Cał-
kowity koszt inwestycji wynie-
sie 24 692,25 zł brutto.  

W ramach zadania zostaną 
zakupione dwa piłkochwyty  
o wymiarach 30x6 m. Montaż 
piłkochwytów ochroni uprawy 
i infrastrukturę wokół boiska, 
w szczególności budynki są-
siadujące z obiektem, zabez-
pieczając teren przed ewentual-
ną szkodą. Termin zakończenia 
prac i inwestycji planowany 
jest na listopad 2022 r.  

 
UM OLSZTYNEK

Razem dla ruchu,  
zdrowia i bezpieczeństwa
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Uroczystym nabożeń-
stwem przy figurce w Mier-
kach rozpoczęły się tego-
roczne Olsztyneckie Do-
żynki Gminne, które ce-
lebrował ks. proboszcz Re-
migiusz Klimkowski. Na-
stępnie barwny korowód 
dożynkowy, przy akompa-
niamencie Kapeli Śparogi 
i przedszkolaków ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 im.  
Noblistów Polskich wraz  
z uczestnikami udał się na 
teren boiska Agricola Mier-
ki, gdzie odbyły się dalsze 
uroczystości. Starostowie 
Dożynek Marta i Maciej 
Jagielscy, Sołtys Halina Ży-
decka, Burmistrz Olsztynka 
Robert Waraksa oraz Sena-
tor Lidia Staroń po powita-
niu przybyłych gości i po-
dzieleniu się chlebem, sym-
bolizującym w tradycji trud 
rolniczej pracy, poczęstowali 
wszystkich uczestników 
chlebem upieczonym z te-
gorocznych plonów.  

 
W sąsiedztwie pięknej do-
żynkowej sceny nie brako-
wało stoisk wystawienni-
czych. Nasze regionalne 
przysmaki i produkty pro-
mocyjne zaprezentowały 
między innymi koła gos-
podyń wiejskich z: Mierek, 
Elgnówka i Łutynowa oraz 
stoiska sołectw: Sudwa, 
Królikowo i Lichtajny. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Olsztynku obsługiwała 
wydawanie wszystkim ucze-
stnikom gorącej zupy od 
Burmistrza Olsztynka oraz 
przygotowała atrakcje z my-
ślą o naszych najmłodszych 
pociechach w postaci dmu-
chańca.  

 
Na Dożynkach gminnych 

nie brakowało pięknie wy-
platanych stroików, które 
również zostały nagrodzone 
lub wyróżnione w konkursie 
na „Najładniejszy Stroik 
Dożynkowy 2022”. 

 
A oto Laureaci: 
I m. – sołectwo Elgnówko,  
II m. – sołectwo Mierki,  
III m. – sołectwo Łutynowo.  

 
Blok artystyczny był tego 

dnia bardzo bogaty. Przed 
publicznością zaprezento-
wały się „Kapela Śparogi”, 

Perkusiści, ToNacja, Per-
kusistki RED STICKS oraz 
Wokalistka Kornelia Zych. 
Natomiast wieczorem zgro-
madzona publiczność mogła 
usłyszeć ZESPÓŁ KAY-
JAN oraz gwiazdę sceny 
muzyki tanecznej grupę 
„EratoX”. Wydarzenie nie 
mogłoby się odbyć bez 
ogromnego wsparcia Miej-
skiego Domu Kultury, któ-
rego niezawodni pracowni-
cy zapewnili fachową ob-
sługę, nagłośnienie i oprawę 
muzyczną. 

 
Kolejnego dnia, w nie-

dzielny poranek, w Mu-
zeum Budownictwa Lu-
dowego – Park Etnogra-
ficzny w Olsztynku roz-
poczęły się Warmińsko-
Mazurskie Dożynki Wo-
jewódzkie. Gospodarzem 
dożynek był Marszałek Wo-
jewództwa Gustaw Marek 
Brzezin. W uroczystości 
wzięli udział Posłowie na 
Sejm i Senatorowie, przed-
stawiciele samorządu wo-
jewództwa, samorządów po-
wiatowych i gminnych, in-
stytucji działających w oto-
czeniu rolnictwa, uczelni 
wyższych, rolnicy oraz licz-
nie zgromadzeni mieszkań-
cy. W uroczystościach ucze-
stniczyły również olszty-
neckie władze lokalne. 
Barwny korowód dożynko-
wy składający się z blisko 
30 wieńców z terenu woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, przemaszerował 
przez aleję muzeum do za-
pełnionego przez mieszkań-
ców i gości amfiteatru.  

 
Podobnie jak w roku ubie-

głym Olsztynek reprezen-
tował wieniec wykonany 
przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Mierkach. W po-
chodzie nieśli go Druhowie 
z OSP w Olsztynku przy 
akompaniamencie członków 
kapeli ludowej Śparogi. 
Uczniowie ze Szkoły Fi-
lialnej im. Erwina Kruka  
w Elgnówku ubrani w bar-
wne stroje ludowe asysto-
wali w przemarszu wieńca. 
Gwiazdą tegorocznych Do-
żynek Wojewódzkich był 
zespół Trubadurzy. 
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Dożynkowy weekend w gminie

Dożynkowy korowód - Olsztyneckie Dożynki Gminne w Mierkach / fot. UM Olsztynek

Reprezentacja naszej gminy - Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie  
/ fot. UM Olsztynek

Kapela Śparogi - Olsztyneckie Dożynki Gminne w Mierkach / fot. Paweł Pietrzak Fotografia



Województwo warmiń-
sko-mazurskie to region, 
w którym od wielu lat 
sieć Cittaslow rozwija 
się najprężniej. W ra-
mach obchodów 15-lecia 
Polskiej Krajowej Sieci 
Cittaslow w Sianowie 
w dniach 29 września – 
1 października odbyło 
się spotkanie oraz kon-
ferencja przedstawicieli 
miast członkowskich.  

W trakcie konferencji 
swoją prelekcję na temat 
„Rozwoju dziedzictwa 
naturalnego i kulturo-
wego regionu poprzez 
remont i modernizację 

zabytkowej wieży ciś-
nień oraz modernizację 
kina Grunwald” wygło-
sił burmistrz Olsztynka 
Robert Waraksa.  

Była to doskonała 
okazja do zaprezento-
wania zrealizowanych 
inwestycji w gminie oraz 
promocji Olsztynka na 
arenie krajowej. Bur-
mistrz podczas prezen-

tacji wskazał z jakich 
środków zewnętrznych 
pozyskano fundusze 
poza konkursem prze-
znaczonym dla miaste-
czek należących do Cit-
taslow oraz środków  
z OBO wykorzystanych 
na modernizację kina 
Grunwald.  
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1 września 1939 r. to 
dzień, w którym atakiem 
Niemiec na Polskę roz-
poczęła się II wojna świa-
towa. By uczcić pamięć  
o tych wydarzeniach co 
roku na Cmentarzu Ofiar 
Faszyzmu w Sudwie odby-
wają się obchody rocznicy 
wybuchu tej najstraszniej-
szej z wojen. 

 
Tegoroczne rozpoczęły się 

tradycyjnie wprowadzeniem 
pocztów sztandarowych  
i uroczystym odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Ks. 
proboszcz Sławomir Piniaha 
odprawił nabożeństwo w in-
tencji wszystkich ofiar II 
wojny światowej.  

W uroczystości wzięli 
udział: przedstawiciele Zwią-
zku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej i Byłych Więźniów 
Politycznych Oddział Olszty-
nek, poczty sztandarowe, 
księża, olsztyneccy harcerze, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, radni powiatu, 
radni rady miejskiej, przed-
stawiciele Straży Miejskiej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
nadleśnictw, szkół, przed-
szkola, żłobka i olsztyneckich 
zakładów pracy, stowarzy-
szenia, a także mieszkańcy. 

Podczas uroczystości oko-
licznościowe przemówienie 

wygłosił burmistrz Olsztyn-
ka, w którym powiedział: 
„Stoimy w miejscu, gdzie 
historia obliguje nas do prze-
kazywania wiedzy oraz wy-
ciągania wniosków z tragicz-
nych wydarzeń naszej pol-

skiej historii. Niemym, a jed-
nocześnie krzyczącym o pa-
mięć dowodem bestialstwa 
II wojny światowej są groby 
tysięcy zmarłych i pomor-
dowanych.” Po przemówie-
niach przybyłe delegacje zło-

żyły wieńce i wiązanki przed 
pomnikiem ofiar faszyzmu. 

Honorową wartę i asystę 
przy pomniku pełnili harcerze 
z olsztyneckich drużyn: 23 
Olsztynecka Wodna Drużyna 
Harcerska Ancora, 6 Żeńska 

Drużyna Harcerska Infini-
tum, 9 Wielopoziomowa 
Olsztynecka Drużyna Od-
krywców „Iskra” oraz 7 Gro-
mada Zuchowa „Tropiciele 
przygód”. 

UM OLSZTYNEK

Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny  
Światowej na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie

Radni Rady Miejskiej wybrali 
w czasie XLVIII sesji nowego 
przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej, którym został Jerzy 
Głowacz, wieloletni radny i do-
świadczony samorządowiec.  

Wybory odbyły się z powodu 
objęcia stanowiska Burmistrza 
Olsztynka przez Roberta Wara-
ksę, który do tej pory sprawował 
funkcję przewodniczącego.  

Nowo wybrany przewodniczący 
pełnił już tę funkcję w latach 
2002-2010. Był także człon- 
kiem Zarządu Miasta (1998-
2002) i przewodniczącym Rady 
Miejskiej w latach 2010-2014.  

Gratulujemy nowemu przewod-
niczącemu wyboru, życząc po-

myślności, wytrwałości oraz sa-
tysfakcji z pełnionej funkcji. 
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Wybory przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

Jerzy Głowacz / fot. archiwum prywatne

Pamiętamy

Konferencja z okazji 15-lecia Polskiej 
Krajowej Sieci Cittaslow w Sianowie
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Z okazji Święta Wojska 
Polskiego przypadającego 
15 sierpnia w Kościele  
Najświętszego Serca Pana  
Jezusa w Olsztynku została 
odprawiona msza święta  
za ojczyznę z udziałem  
pocztów sztandarowych, 
przedstawicieli władz sa-
morządowych Olsztynka, 
olsztyneckich organizacji  
i stowarzyszeń oraz miesz-
kańców gminy. 

Podczas mszy przedstawi-
ciele delegacji złożyli wią-
zanki pod tablicami pamiąt-
kowymi w kościele. 

Tego samego dnia w ko-
ściele katolickim obchodzo-

na jest uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny. W polskiej tra-
dycji ludowej zwane jest 
świętem Matki Boskiej Ziel-
nej i związane z tradycją 
święcenia w ten dzień bu-
kietów ziół i kwiatów. Jak 
co roku z tej okazji Muzeum 
Budownictwa Ludowego 
Skansen w Olsztynku orga-
nizuje Regionalne Święto 
Ziół. 

Impreza ta niezmiennie 
cieszy się od lat wielką po-
pularnością i gromadzi 
ogromne rzesze uczestni-
ków. 
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Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego

Archeolodzy i poszukiwacze za-
kończyli VIII sezon badań pola 
Bitwy pod Grunwaldem, które w se-
zonie 2022 odbyły się między 27 
sierpnia, a 3 września. Cała akcja 
została w tym roku zorganizowana 
przez Muzeum Bitwy pod Grunwal-
dem w Stębarku, które zaprasza od 
lat doświadczonych detektorystów  
i poszukiwaczy. Badania pól bitwy 
pod Grunwaldem to już tradycja. 
Pierwsza ich edycja odbyła się  
w 2014 roku. Dwuletnia przerwa  
w poszukiwaniach wynikała z sy-
tuacji epidemiologicznej, ale rów-
nież z faktu, że detektorystom nie 
udało się zdobyć pozwolenia na pro-
wadzenie badań na działkach, będą-
cych w ich kręgu zainteresowań. 

W tegorocznej, VIII edycji poszu-
kiwań, wzięło udział 10 członków 
naszego stowarzyszenia. Tym razem 
szczęście dopisało innym poszuki-
waczom, którzy znaleźli kilka oka-

zów pięknych grotów oraz elemen-
tów oporządzenia jeździeckiego, 
między innym ostrogi i gwiazdki od 
ostróg. Ciekawym znaleziskiem był 
także Orzeł Ludowego Wojska Pol-
skiego (tzw. kurica) - znaleziony 
przez jednego z detektorystów. 

W poszukiwaniach wzięło udział 
także 9 detektorystów z duńskie- 
go Towarzystwa Archeologicznego 
„Harja”. Stowarzyszenie z siedzibą 
w duńskim Odense działa od 1971 
roku. Jest to jedna z najstarszych, 
największych i najbardziej doświad-
czonych organizacji tego typu  
w Europie. Obecnie skupia ponad 
sto osób. Prowadzi działalność  
naukową, popularnonaukową i ar-
cheologiczną, w tym także pod- 
wodną. 

Mamy nadzieję na udział w przy-
szłorocznych poszukiwaniach! 

Na zakończenie tygodnia - w nie-
dzielę 4 września kopaliśmy już na 

polach innej słynnej średniowiecz-
nej bitwy. Tym razem większą 
grupą, pojechaliśmy do miejscowo-
ści Płowce, gdzie 27 września 1331 
roku rozegrała się wielka bitwa  
pomiędzy wojskami Władysława  
Łokietka, a oddziałami zakonu krzy-
żackiego pod wodzą komtura krajo-
wego chełmińskiego Otto von 
Lauterberga, marszałka zakonu 
Dietricha von Altenburga i wiel-
kiego komtura Ottona von Bon-
sdorfa. 

Podobnie jak pod Grunwaldem, 
tak i pod Płowcami, nie określono 
dokładnie miejsca tej potyczki. 
Uczestnicy zlotu poszukiwaczy z te-
renu całej Polski starali się odnaleźć 
to miejsce. Ekipa w liczbie około 
200 poszukiwaczy, przeczesywała 
okoliczne pola w nadziei odnalezie-
nia średniowiecznych artefaktów. 
Efektem ich pracy było odnalezienie 
kilku grotów od bełtów, co pomogło 
w częściowym ustaleniu miejsca 
bitwy! Wśród odnalezionych arte-
faktów znalazły się także między 
innym tzw. fibule - ozdobne, meta-
lowe zapinki do spinania szat. 

Niewątpliwie wśród naszej ekipy 
najwięcej zadowolenia miał kolega 
Grzegorz, który odnalazł piękną 
rzymską monetę, zachowaną w bar-
dzo ładnym stanie. 

Dziękujemy za zaproszenie Stowa-
rzyszeniu Poszukiwawczo Histo-
rycznemu „Łokietek” i gratulujemy 
organizacji wspaniałego zlotu! 

 
ADAM NAWACKI 

 
Zdjęcia: TPO, https://tvn24.pl/po-
morze, https://bydgoszcz.tvp.pl  

Z życia Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka

Grunwald - Orzeł Ludowego 
Wojska Polskiego - kurica

GRUNWALD - PŁOWCE

Msza święta za ojczyznę w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku   

Płowce - rzymska moneta

Płowce - grot od bełtu
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COŚ Z HISTORII

BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI 

UNIKALNE OBRAZY  
z obozów jenieckich w Prusach Wschodnich

Do tej pory nie przeprowadzono 
kompleksowych badań naukowych 
i brakuje rzetelnej pracy naukowej 
na ten temat. Żaden z olsztyńskich 
ośrodków naukowych nie podjął 
trudu zbadania problematyki Sta-
lagu IB i cmentarza wojennego  
w Sudwie. Nie wiadomo dlaczego 
jest to niechciany temat zarówno 
przez naukowców, jak i władze sa-
morządowe i państwowe. 

Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka 
wielokrotnie wychodziło z inicja-
tywą godnego upamiętnienia kil- 
kudziesięciu tysięcy ofiar wielu na-
rodowości z obozu jenieckiego  
w Królikowie. Efektem tych działań 
było wydanie w 2013 r. publikacji 
książkowej pt. „Obóz jeniecki Sta-
lag IB Hohenstein”. Dwa lata póź-
niej w wyremontowanych pomie- 
szczeniach na strychu ratusza uro-
czyście otwarto Multimedialne Mu-
zeum Obozu Jenieckiego Stalag IB 
oraz Historii Olsztynka. Inwestycja 
ta dofinansowana ze środków unij-
nych pozwoliła na gruntowny re-
mont całego ratusza. 

Muzeum miejskie mogło odegrać 
ważną rolę w promocji Olsztynka na 
skalę europejską. Planowano utwo-
rzenie archiwum oraz centralnej 
bazy danych dotyczących jeńców 
wojennych więzionych w obozie 
Stalag IB. Takie materiały istnieją  
w różnych europejskich instytucjach 
i można je zgromadzić i opracować. 
Niestety nie było siły sprawczej  
i działalność muzeum ograniczyła 
się jedynie do oprowadzania zwie-
dzających. W muzeum zgroma-
dzono kilka tysięcy eksponatów 
pozyskanych w trakcie badań ar-

cheologicznych na terenie byłego 
obozu oraz wypożyczonych z Mu-
zeum Warmii i Mazur. Zbiory te leżą 
w kartonach i nie są eksponowane. 
Nie przyjmuje się eksponatów, ksią-
żek i innych materiałów od darczyń-
ców ze względu na brak zaple- 
cza magazynowego i pracowników  
naukowych, którzy mogliby zin-
wentaryzować i opracować otrzy-
mane artefakty. 

Dla poznania historii obozu jeniec-
kiego Stalag IB szczególnie cenne 
są wspomnienia byłych jeńców oraz 
zachowane zdjęcia i rysunki, któ-

rych jest niewiele. Niemcy byli bar-
dzo skrupulatni i wszystko musiało 
być dokładnie opisane. W pierw-
szych latach wojny prowadzono do-
kładną ewidencję. Każdy jeniec 
posiadał kartę personalną zawiera-
jącą podstawowe dane oraz zdjęcie 
i odcisk palca. Na terenie obozu 
działała pracownia fotograficzna, 
gdzie robiono zdjęcia z numerem 
przydzielonym każdemu jeńcowi. 
Takie karty personalne dotyczyły 
jeńców polskich, francuskich, bel-
gijskich i w dużym stopniu także 
jeńców radzieckich. Nie wiemy czy 

te bardzo ważne dokumenty zacho-
wały się, czy uległy zniszczeniu. 
Było ich kilkaset tysięcy.  

Niektórzy jeńcy otrzymali zezwo-
lenie na zrobienie zdjęcia u foto-
grafa na terenie miasta. Takie 
zdjęcie zrobił jeniec Ludwik Porow-
ski z Warszawy i wysłał je z listem 
do swojej rodziny. Szczególnie dużo 
zdjęć trafiło do Francji i Belgii. 
Oprócz fotografii pojedynczych 
osób były też zdjęcia wykonane na 
terenie obozu lub w komandach ro-
boczych. Jeńcy francuscy, mimo 
grożących kar, potrafili przemycić 

Minęło już 77 lat od zakończenia II wojny światowej, a wciąż nie znamy wielu tajemnic  
z historii obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein. 

Koncert orkiestry obozowej (15.05.1942r.) / fot. prywatne zbiory Witolda Olbrysia

Grupa jeńców radzieckich i wachmani przed izbą chorych - lato 1942 Oficerowie niemieccy na obozowej drodze - lato 1942

►
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na teren Stalagu IB aparaty fotogra-
ficzne, którymi wykonali setki 
zdjęć. Znalazły się one później w ar-
chiwach rodzinnych, jako smutne 
pamiątki z czasów niewoli. 

Na początku lat 50-tych XX wieku 
powstał dwumiesięcznik „Le Lien” 
- „Więź”. Było to pismo kombatan-
tów francuskich, byłych jeńców 
obozów – Stalag IA i Stalag IB. 
Obejmowało cały teren Francji i do-
cierało do wszystkich organizacji 
grupujących byłych jeńców prze-
trzymywanych w obozach na terenie 
Prus Wschodnich. Na łamach tego 
pisma ukazywały się informacje  
o bieżącej działalności kół komba-
tantów oraz wspomnienia, zdjęcia  
i rysunki obrazujące koszmarne 
życie w niewoli niemieckiej. Przez 
kilkadziesiąt lat Francuzi zgroma-
dzili ogromne zasoby informacji na 
temat działalności obozów jeniec-
kich. Można to wykorzystać przy 
tworzeniu archiwum i bazy danych 
w muzeum miejskim w Olsztynku. 

Wśród jeńców francuskich więzio-
nych w obozie Stalag IB było wielu 
posiadających zdolności artysty-
czne. Jednym z nich był Jean Le 
Penven (1920-1998). Jako żołnierz 
armii francuskiej trafił w 1940 r. do 
niewoli niemieckiej i został prze-
wieziony koleją do Olsztynka.  
W obozie Stalag IB przebywał do 
stycznia 1945 r. Po wojnie wrócił do 
Francji, ukończył studia i został 
dziennikarzem. Miał wrodzony ta-
lent plastyczny. Swoje obozowe 
przeżycia i wspomnienia utrwalał  
w formie satyrycznych rysunków, 
które zamieszczano w czasopiśmie 
„Le Lien”. Ukazało się też kilka ko-
miksów z rysunkami Le Penvena,  
w tym kolorowy, w 1995 roku. 
Czasy niewoli w niemieckim obozie 
wryły się niezwykle mocno w świa-
domości młodego Jeana i powracały 
nieustannie w sennych koszmarach. 
Satyryczne rysunki są niezwykłym 
świadectwem tamtych czasów, dając 
realistyczny obraz codziennej obo-
zowej rzeczywistości. 

Do naszych czasów dotrwały też 
nieliczne fotografie obozu i jeńców 
wykonane przez Niemców. Mają 
one ogromną wartość historyczną. 
Co jakiś czas pojawiają się na inter-
netowych aukcjach ciekawe zdjęcia 
i widokówki obrazujące historię 
Prus Wschodnich. Trafiają one  
w ręce pasjonatów historii i kolek-
cjonerów. Jednym z nich jest Witold 
Olbryś, z zawodu nauczyciel histo-
rii. Przez wiele lat zgromadził 
ogromne ilości widokówek, zdjęć, 
albumów, książek i różnych innych 
eksponatów. Jego mieszkanie to 
istne muzeum. 

Kilka tygodni temu całkiem przy-
padkowo zakupił na aukcji interne-
towej niezwykle wartościowy al- 
bum zawierający oryginalne zdjęcia 

z obozu jenieckiego Stalag IB. Zdję-
cia wykonał oficer niemiecki, który 
należał do komendantury obozu  
i był prawdopodobnie funkcjonariu-
szem politycznym SD. W albumie 
zachowało się 137 czarno-białych 
zdjęć dobrej jakości. Pierwsza część 
dotyczy obozu Stalag IB i obejmuje 
58 zdjęć zrobionych w latach 1941-
1943. Są to unikalne fotografie. 
Przedstawiają wygląd obozu jeniec-
kiego z barakami mieszkalnymi, 
grupy jeńców w różnych sytuacjach, 
izbę chorych z wyposażeniem, kon-
cert orkiestry obozowej, występ 
teatru obozowego. Dużo zdjęć uka-

zuje oficerów komendantury obozo-
wej. Na kilku zdjęciach widzimy 
prawdopodobnie dwóch komendan-
tów Stalagu IB z lat 1942-1943. Na 
jednej fotografii ukazano grupę 69 
oficerów w dniu 14 października 
1941 roku. Było to kierownictwo  
i personel obozu. Brakuje jedynie 
nazwisk tych ludzi, którzy stali się 
panami życia i śmierci więzionych 
jeńców wojennych. Stosunkowo 
mało jest zdjęć drastycznych przed-
stawiających prawdziwy obraz je-
nieckiego życia. Tylko jedna 
fotografia ukazuje nagie zwłoki 
jeńca radzieckiego leżące na śniegu. 

Zniszczone ubrania na jenieckich 
grzbietach kontrastują z eleganckimi 
mundurami oficerów niemieckich. 
Wyglądają oni na normalnych pra-
cowników komendantury, którzy 
wykonują swoje obowiązki, a po 
pracy korzystają z uroków przyrody, 
przyjęć towarzyskich i rodzinnego 
życia. Przeglądając album trudno 
uwierzyć, że w Stalagu IB zamę-
czono około 50 tysięcy ludzi, że 
wśród jeńców radzieckich z powodu 
głodu dochodziło do aktów kaniba-
lizmu. Autor zdjęć dokonał selekcji 
i wybrał te, które nie raziły okru-
cieństwem. 

Drugą część stanowią fotografie 
(ok. 40 sztuk) przedstawiające sceny 
z Olsztynka i okolic, wygląd po-
mnika Tannenberg-Denkmal, pierw-
sze budynki na terenie skansenu  
w pobliżu Olsztynka. W trzeciej 
części zamieszczono 38 zdjęć  
z obozu jenieckiego Stalag IA Stab-
lack, gdzie przeniesiono w 1943 r. 
autora albumu. 

Zachowany album jest niezwykle 
ważnym źródłem historycznym dla 
badaczy przeszłości obozów jeniec-
kich w Prusach Wschodnich. Zdję-
cia mówią więcej aniżeli badania 
archeologiczne. Ich dokładna i nau-
kowa analiza może dostarczyć dużo 
ciekawych informacji, szczególnie 
w mało znanej tematyce dotyczącej 
komendantury i kadry oficerskiej. 

 
Witold Olbryś, jako pasjonat his-

torii i znakomity nauczyciel wypo-
wiedział znamienne słowa: „Byłoby 
dobrze gdyby tego typu materiały 
nie tylko spoczywały w prywatnych 
kolekcjach, ale również służyły his-
torykom, którzy z kolei powinni 
chcieć do nich dotrzeć. Do tej pory 
o obozach jenieckich w Prusach 
Wschodnich pisano w sposób popu-
larny. Temat ten nadal czeka na swo-
jego badacza”. 

 
BOGUMIŁ KUŹNIEWSKI

Oficerowie komendantury obozu Stalag IB (14.10.1941r.) / fot. prywatne zbiory Witolda Olbrysia

Grupa jeńców radzieckich - lato 1942 / fot. prywatne zbiory Witolda Olbrysia

Grupa jeńców radzieckich - lato 1942 / fot. prywatne zbiory Witolda Olbrysia
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W 2022 r. 28 grudnia przypada 
100. rocznica założenia Państwo-
wego Instytutu Pedagogiki Specjal-
nej (obecnie Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie). Maria Grze-
gorzewska jest jego założycielką  
i patronką. Pracowała z dziećmi  
i dorosłymi niewidomymi i niedo-
widzącymi. Jako naukowiec, peda-
gog specjalny, tyflopedagog, tyflo-
psycholog i działacz społeczny 
kierowała się stwierdzeniem: „Nie 
ma kaleki – jest człowiek”. Szcze-
gólną wartość nadała pracy nauczy-
ciela-wychowawcy, którego widzia-
ła jako człowieka empatycznego. 
Mam osobisty stosunek do postaci 
Marii Grzegorzewskiej i warszaw-
skiej uczelni pedagogiki specjalnej, 
którą ukończyłam na studiach po-
dyplomowych. 

30 lat temu, w maju 1992 roku,  
w drodze na swój dziewiąty ośmio-
tysięcznik, Kanczendzongę, zginęła 
Wanda Rutkiewicz – himalaistka, 
pierwsza Polka i trzecia kobieta na 
świecie, która zdobyła najwyższy 
szczyt świata – Mount Everest. Było 
to 16 października 1978 roku.  
W tym dniu Karol Wojtyła został pa-
pieżem. Rok później w czasie wizyty 
w Polsce Jan Paweł II powiedział 
do Wandy Rutkiewicz „Dobry Bóg 
tak chciał, że tego samego dnia 
weszliśmy tak wysoko”. Wanda Rut-
kiewicz była prekursorką kobiecych 
zespołów górskich. Imponowała siłą 
i sprawnością fizyczną, a także nie-
zwykłą inteligencją, jak podkreślali 
znający ją przyjaciele i współdzia-
łający w wyprawach górskich. 

W maju 2022 roku minęła 180 
rocznica urodzin Marii Konopnic-
kiej, polskiej pisarki, poetki, tłu-
maczki i publicystki. Tej patronce, 
jako twórczyni „Roty”, poświęcę 
trochę więcej miejsca na przybliże-
nie jej sylwetki. 

Maria Konopnicka, z domu Wasi-
łowska, urodziła się 23 maja 1842 
roku w Suwałkach, zmarła 8 paź-
dziernika 1910 roku we Lwowie. 
Teksty Jej wzbudzały kontrowersje, 
polemiki, a nawet ostre krytyki. Jed-
nak w swoich czasach była szalenie 
popularna i czytana przez wszyst-
kich. Przebijała się do literatury  
o własnych siłach. Była nie tylko pi-
sarką, lecz i działaczką społeczną. 

Kosztem wielu wyrzeczeń samotnie 
wychowywała sześcioro dzieci. 
Przez wiele lat tułała się po Europie, 
nie zrywając kontaktów z krajem. 
W tym czasie była jedną z czoło-
wych organizatorek protestu świa-
towej opinii publicznej przeciw 
okrucieństwom Prus wobec strajku-
jących dzieci Wrześni w latach 
1901-1902. Napisała też wiersz  
w hołdzie strajkującym dzieciom  
o prawo do mowy polskiej w szkole 
- „O Wrześni”. Dzieciństwo i sie-
roctwo wywarło wielki wpływ na jej 
dalszą działalność i poglądy. Gdy 
miała 12 lat zmarła jej matka. Ojciec 
Marii samotnie wychowywał  
pięcioro dzieci. Był prawnikiem,  
a także znawcą i miłośnikiem lite-
ratury. Czytał im „O naśladowaniu 
Chrystusa” Tomasa de Kempis, 
ewangelie i przypowieści biblijne. 
W domu panowała atmosfera po-
wagi, żarliwego patriotyzmu i suro-
wych nauk moralnych, które wy-
warły silne piętno na Marii. Czytał 
również Słowackiego, Krasińskiego 
i Mickiewicza. Marię uważał za naj-
zdolniejszą ze swych dzieci i dlatego 
jej poświęcał więcej czasu na ogólną 
edukację. Zaznajamiał z greckimi  
i łacińskimi autorami, dobrze zapo-

znał na przykład z Cyceronem. 
Ucząc się z siostrą u sióstr sakra-
mentek w Warszawie zetknęła się  
z Elizą Pawłowską, później Orzesz-
kową. Ich przyjaźń ugruntowała  
w Marii zainteresowania literackie, 
w których przetrwała do końca ży-
cia. Miała w sobie wielką pasję czy-
tania, co wówczas otoczenie uwa-
żało za dziwactwo. W wieku dwu- 
dziestu lat Maria wyszła za mąż za 
Jarosława Konopnickiego, zuboża-
łego ziemianina, starszego od niej  
o 12 lat. W czasie pierwszych dzie-
sięciu lat małżeństwa Maria urodziła 
ośmioro dzieci, dwoje z nich zmarło 
zaraz po urodzeniu. Wychowywanie 
sześciorga dzieci nie przeszkodziło 
pisarce w samokształceniu. Konop-
nicka pisząc swoje wiersze przed-
stawiała je w „Gazecie Polskiej”.  
Jej  poemat  „W górach” bardzo 
przychylnie zrecenzował Henryk 
Sienkiewicz. Dzięki tej ocenie po-
etka uwierzyła w swój talent i po-
stanowiła sama zadbać o dzieci i sie-
bie. Ponieważ mężowi Jarosławowi 
nie podobały się literackie zaintere-
sowania żony, której debiut literacki 
nastąpił w czasie ich małżeństwa, 
rozstała się z mężem i zamieszkała 
w Warszawie, co uwieczniła w wier-

szu „Przed odlotem”. W Warszawie 
utrzymywała się z korepetycji. 
Dobrze znając języki – niemiecki, 
francuski, rosyjski, wkrótce opano-
wała również czeski, angielski i wło-
ski – zajęła się przekładami. Tłuma-
czyła utwory m.in. Heinricha 
Heinego, czy Edmunda De Amicisa. 
Po nagłej śmierci ojca zaczęła 
uczestniczyć w konspiracyjnych  
i jawnych akcjach społecznych.  
W 1908 roku powstaje najstarsza 
wersja „Roty”. Jest to jeden z naj-
bardziej znanych utworów Marii 
Konopnickiej i polskich wierszy pat-
riotycznych. Dla wielu Polaków od-
grywa rolę podobną do „Mazurka 
Dąbrowskiego”, hymnu narodowego 
od 1927 roku, którego słowa napisał 
Józef Wybicki – również patron roku 
2022. Tekstem „Roty” Konopnicka 
przyłączyła się do protestu Polaków  
przeciwko nasilającej się od końca 
XIX wieku w zaborze pruskim po-
lityce germanizacyjnej. Miała być 
odpowiedzią na ustawę o przymu-
sowym wywłaszczaniu Polaków  
z ziemi, tzw. ”rugi pruskie”. Poetka 
chciała dodać swoim rodakom otu-
chy i zmotywować ich do obrony 
ojczystej ziemi, języka i tradycji. 
Chciała skłonić Polaków do buntu. 

PATRONKI ROKU 2022

STANISŁAWA ZIĄTEK 

O KOBIETACH NIE TYLKO 8 MARCA

Patronami roku 2022, decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polski, są wybitne postaci oraz epoka,  
która określiła naszą narodową tożsamość. To Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy 
Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski zostali 
uhonorowani podjętymi okolicznościowymi uchwałami. Na zakończenie roku 2022 przybliżę 
patronki tegoż roku.  

►

Patroni roku 2022 - Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, 
Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki  / fot. Kancelaria Sejmu
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► Pisząc „Rotę” Konopnicka myślała, 
że Polakom jest potrzebna szczególna 
podnieta do działania, bo „rota” to 
wiersz o podniosłym, niemal uświę-
conym przyrzeczeniu. Jest obietnicą  
i ślubowaniem oraz apelem do naj-
szlachetniejszych uczuć Polaków. Od-
wołuje się do miłości rodzinnej ziemi, 
języka, historii, wspólnoty dziejów, 
narodowej solidarności, do troski  
o przyszłość dzieci, a także do wiary 
w Boga. „Rota” łączy patriotyczne 
przyrzeczenie z prośbą do Boga, aby 
pomógł Polakom w nim wytrwać. 

 
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,  
Nie damy pogrześć mowy,  
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep Piastowy,  
Nie damy by nas zniszczył wróg – 
Tak nam dopomóż Bóg!. 
 
„Rota” zyskała popularność, gdy 

została wykonana 15 lipca 1910 roku  
podczas uroczystości odsłonięcia po-
mnika Grunwaldzkiego w Krakowie 
– w trakcie  uroczystości zorganizo-
wanych dla uczczenia pięćsetlecia 
bitwy pod Grunwaldem. Muzykę do 
tekstu wiersza skomponował Feliks 
Nowowiejski i „Rota” zaczęła funk-
cjonować jako pieśń, a wkrótce za-
częła pełnić funkcję hymnu narodo-
wego. Po pierwszej wojnie światowej  
była jedną z wielu kandydatek do 
miana oficjalnego hymnu narodo-
wego. Przegrała z „Mazurkiem Dąb-
rowskiego”, ale do dziś jednak śpie-
wana jest w kościołach jako pieśń 
religijna, zwłaszcza podczas szczegól-
nie uroczystych nabożeństw, a na 
świeckich uroczystościach odśpiewy-
wana w pozycji „na baczność”. 

Maria Konopnicka została poznana 
jako obrończyni ludu polskiego. Była 
przez współczesnych kolegów po pió-
rze uznawana za poetką społeczną. Na 
25-lecie pracy pisarskiej, w 1903 roku, 
Konopnicka otrzymała w darze „od 
narodu” dworek w Żarnowcu koło 
Krosna na Pogórzu Karpackim.

Pomnik grunwaldzki na pocztówce sprzed II wojny światowej / fot. POLONA/ domena publiczna

P.S. 
W 1910 roku w Krakowie miały 

miejsce uroczystości z okazji 500-
lecia bitwy pod Grunwaldem. Z tej 
okazji na Placu Matejki odsłonięto 
– ufundowany przez Ignacego Pa-
derewskiego – konny pomnik króla 
Władysława Jagiełły. Niespełna 
trzynastometrowy pomnik zachwy-
cał starannym wykonaniem, a także 
cokołem, na którym widniał napis 
– „Praojcom na chwałę – braciom 
na otuchę”. Monument miał umoc-
nić w Polakach uczucia patrio-
tyczne. Bitwa pod Grunwaldem 
zyskała szczególne znaczenie pod 
koniec XIX wieku, gdy wzrosła 
agresywna antypolska polityka 
szczególnie władz pruskich. Ku po-
krzepieniu serc zaczęło się poja-
wiać wiele znaczących dzieł  
artystycznych oraz literackich. 
Działanie polskiej elity intelektual-
nej miały na celu rozbudzenie  
w Polakach nastrojów patriotycz-

nych i nadziei na to, że w końcu 
uda się pokonać zaborców i odbu-
dować Rzeczypospolitą. Uroczys-
tości jubileuszowe – zwane „Tri-
dum Grunwaldzkim”- odbywały 
się w dniach 15-17 lipca 1910 roku 
w Krakowie. Na uroczyste obchody 
ściągnęło tysiące Polaków z tere-
nów wszystkich zaborów. To wtedy 
orkiestra pod batutą Feliksa No-
wowiejskiego wykonała „Rotę” 
Marii Konopnickiej. Pomnik Grun-
waldzki przywitał odrodzoną II 
Rzeczypospolitą w listopadzie 
1918 roku. 1 września 1939 roku 
Niemcy napadły na Polskę.  W ra-
mach operacji „Tannenberg” na  
ziemiach II Rzeczypospolitej od  
1 września do 25 października 1939 
roku, w wyniku 760 masowych 
mordów, życie straciło ponad 20 
tysięcy Polaków. Druga bitwa pod 
Tannenbergiem, przynosząca zwy-
cięstwo Niemiec nad Rosją, była 
uważana przez Niemców jako re-

wanż za Grunwald 1410 roku czyli 
pierwszą bitwę pod Tannenbergiem 
według historiografii niemieckiej. 
Na Pomniku Grunwaldzkim Nie-
mcy też się zemścili. Został on zbu-
rzony przez niemieckich okupan-
tów w listopadzie 1939 roku, a jego 
fragmenty wywiezione w głąb III 
Rzeszy. Brązowe posągi przeto-
piono w śląskich hutach. Ocalała 
jedynie część miecza Władysława 
Jagiełły oraz głowa i buława wiel-
kiego księcia Witolda. Po wyzwo-
leniu Krakowa w 1945 roku pod-
jęto decyzję o rekonstrukcji pom- 
nika, ale urzeczywistnienie nastą-
piło dopiero po trzydziestu latach. 
16 października 1976 roku doko-
nano uroczystego odsłonięcia po-
mnika, przed którym umieszczono 
Grób Nieznanego Żołnierza – sym-
boliczną marmurową płytę projektu 
architekta profesora Wiktora Zina. 

      
 STANISŁAWA ZIĄTEK                  

Plener malarski 
Od 12 do 14 września 2022 roku 

sekcja plastyczna UTW w Olsztynku 
brała udział w V już plenerze pla-
stycznym, który był dofinansowany 
przez Urząd Miasta i Gminy w Olsz-
tynku w ramach projektu. 

Plener odbywał się w niewielkiej 
warmińskiej wsi Rasząg w otoczeniu 
przyrody, mieszanych lasów, jeziora, 
czystego powietrza i serdeczności 
właścicielki Warmińskiego Uroczys-
ka. Warsztaty plastyczne prowadziła 
Pani Katarzyna Waluk, której nie-

oceniona pomoc owocowała powsta-
niem kilkunastu obrazów i szkiców. 

Urokliwe miejsce oraz spotkanie  
z Panią Jolantą Niedzielą-Chudzik 
malarką mieszkającą w Raszągu 
stało się dla nas natchnieniem do 
twórczości plastycznej. Podczas trwa-
nia pleneru mogłyśmy podziwiać 
piękny stuletni kościółek ewange-
licko-augburski zbudowany z polnych 
kamieni. Owocem pleneru będzie 
wystawa poplenerowa, o której wkrót-
ce poinformujemy. Obecnie prace 
sekcji plastycznej można oglądać  

w Wypożyczalni dla Dorosłych Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Olsztyn-
ku. Zapraszamy serdecznie w imieniu 
koleżanek z sekcji plastycznej. 

 
Inauguracja roku  
akademickiego 2022/2023 
Tegoroczna inauguracja uświetniona 

została konferencją organizowaną  
w ramach projektu dofinansowane-
go przez Gminę Olsztynek. Więcej  
w następnym wydaniu ALBO.  

 
       UTW OLSZTYNEK

    Wiadomości z  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

fot. MDK Olsztynek
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Początek kalendarzowej jesieni zaznaczył 
się datą 24 września, stąd moje retrospek-
tywne spojrzenie na prawie już odeszłe lato, 
letnie dni. Towarzyszyły im osobiste emocje 
i nieustający zachwyt pięknem oglądanych 
widoków, a w nich niezwykłych obrazów 
letniej przyrody. Z przedstawianymi foto-
grafiami łączę krótkie objaśnienia dotyczące 
okoliczności ich wykonania. Pozostaną miłą 
pamiątką utrwalającą schyłek lata. Zauwa-
żone „cudeńka” przyrodnicze zyskały nadto 
jakby swoje drugie życie, przedłużone na 
inne pory roku. Piękno widoków czy poje-
dynczych okazów przyrodniczych na nowo 
może być kontemplowane. 

Powyższy sposób pisania nazwałam po 
prostu „wspominkami”, małymi okruszkami 
wspomnień. Warto nadawać wspomnieniom 
różny wyraz artystyczny. Osobisty ślad 
życia. 

Tegoroczne lato, choć dotarło do progu je-
sieni, wciąż wysyła impulsy swego trwania, 
sygnalizując łagodne przeobrażenia w wy-
glądzie drzew, krzewów czy kwiatów. Przej-
ście w jesienność – oby nie było gwałtowne 
– przyniesie równie fascynujące, choć inne 
wrażenia i odczucia. 

Moje pożegnanie lata zbiegło się z pożeg-
naniem odwiedzających rodzinne strony 
przyjaciół z dawnych lat. W miejscu spotka-
nia, w pięknej miejscowości Warlity koło 
Olsztynka, naszym pogaduszkom nie było 
końca. „Przysłuchiwały” się im nierozłączne 
łabędzie, które na widok gości przypływają 
do brzegów jeziora. Panująca wokół cisza 
sprzyja wspaniałemu wypoczynkowi. 

 

Jeziorne widoki z upodobaniem fotografo-
wał tego lata Aleksander Kruszewski, przy-
jaciel od czasów, kiedy mieszkaliśmy na tej 
samej ulicy. Odchodzącym letnim dniom 
„zabrał” nienaruszone piękno żółtych grą-
żeli, obficie wysypujących się na brzegach 
jeziora Mielno. Na podstawie przesłanego 
mi zdjęcia lilii mogłam wyrazić w wierszu 
swój zachwyt.  

Wspominki o letnich dniach prawie odeszłych

OPLĄTANI POEZJĄ

►

 
Żółte grążele 

Z inspiracji fotografią  
wykonaną przez Aleksandra 

 
Błękitne niebo nad Jeziorem Mielno  
wabi czujnego obserwatora 
Fotografia uroczego zakątka mazurskiej ziemi 
będzie milczącym zapisem jej piękna 
i odczuć własnych autora 
które zamknął w ujęciu niezwykłym 
Na czułej tafli wód rozległych 
podmuchami wiatru rozkołysanych 
poruszają się gromadnie liście zielone do serc podobne 
To żywiołowo rozpasane żółte grążele 
co kłączem pojedynczo niczym kotwicą 
do brzegowego dna przytwierdzone 
W miejscu trwają niezmiennie 
Urocze dzieci natury przez człowieka chronione 
Spomiędzy liści wychyla się złociste piękno 
Kule kwiatowe 
Strażniczki przyrody nienaruszonej 
w której senna niebieskość wody i nieba 
dała im ukojenie 
W której szuwary owadzi szmer potrafią łagodzić 
by wieczór trelami słowika szarego mógł się ujawnić 
Jezioro Mielno 
bez żagli na wietrze trzepocących 
gęstwiną leśną oddycha 
Grążele żółte ciszą dostojną owładnięte 
swoją samotność w szczęśliwe bytowanie zamienić umieją 
Cud życia wodnego 
z chroniącą je same niedostępnością splatając 

                                                                    
 
Krótki pobyt w miejscowości Mielno to niezapomniane 

dla mnie przeżycie w ciągu tego lata. Wywołane zostało 
spotkaniem z prawnuczką Maximą Alicją i jej rodzicami. 
Przyjechała po raz pierwszy do Polski z bardzo daleka. 
Co ona zabrała z pobytu w pięknych okolicach swoich 
dziadków? Może kiedyś się dowiem.  

Podczas letnich spacerów po zielonym zakątku, blisko 
przystanku autobusowego zauważyłam krzew o niezwy-
kłych łodygach, na których pojawiły się kwiaty szcze-
gólne; przypominają puchate „latawce”, zebrane w gęste 
kiście. Życzliwa koleżanka odnalazła jego nazwę: „peru-
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kowiec podolski”. Odnosząc się do bota-
nicznej nazwy, można pokusić się o porów-
nanie do przesadnie ułożonych peruk, 
znanych z obrazów dawnych mistrzów ma-
larstwa. 

 
Przydrożny krzew puchaty 
 
Na skrawku marnej ziemi 
poza obejście domu wyrzucony 
jakby na przekór ludzkiej 
niefrasobliwości 
wyrósł krzew 
puchatymi kulami obsypany 
Czerwcowe słońce 
z zielonych pąków 
przedziwne kwiaty wydobyło 
Zwiewnością puchu 
Lilaróż kolorem 
mimozę każdy przypomina 
Zanim pylistość kwiatów wiatr rozniesie 
niczym dmuchawce z rąk uwolnione 
Trzymają je łodygi własne 
Chronią liście gęste 
 
CZUJNOŚĆ NATURY NIEZAWODNA 
 
Dopiero jesień 
wrześniową porą zapowiadana 
kwietny puch PERUKOWCA 
po wrzosowych polanach rozniesie 

 

W swoich wspominkach o odchodzącym 
lecie z przyjemnością sięgnęłam po wcześ-
niejsze opisy obrazów, które trafiły do 
moich rąk. Autorkami malowniczych dzieł 
są olsztynianki, pasjonatki malarstwa. 
Ciągle doskonalą swój warsztat twórczy  
i w swoim kręgu osób o samorodnych talen-
tach, uczestniczą w wielu wystawach. Oso-
biście jestem zauroczona ich obrazami, 
które inspirują mnie do napisania wierszy, 
pamiętam bowiem słowa poetki Janiny  
Dobrowolskiej z jej listu datowanego na 
dzień 31 maja 2021 roku: „Malarstwo to taki 
rodzaj poezji, bo wyrażonej kolorowymi 
farbami.” 
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fot. A. Chrzanowska
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► Parafrazując inne słowa poetki (poemat 
„Wnętrze”) pozwolę sobie o własnych odczu-
ciach napisać tak:  

„Staję więc przed obrazami stworzonymi 
przez Basię Łukaszewicz czy Krystynę Tar-
nowską, z oczyma gorącymi od kolorów po-
grążonych w cichej rozmowie z sobą…” Moje 
wiersze powstały podczas letnich dni wypeł-
nionych licznymi emocjami, których źródłem 
są kwiaty. Lilie wodne, białe nenufary, z wspa-
niałą sentymentalną legendą utrwaloną na kar-
tach powieści Marii Dąbrowskiej zyskały 
nowy kształt i artystyczny wyraz na obrazie 
Krysi, którego fotografię umieszczam poniżej. 
Jako podziękowanie Autorce poświęcam jej 
mój wiersz. Myślę, że prawdziwie oddaje ko-
loryt i treść obrazu. 

 

 
Białe lilie 

Z inspiracji obrazem Krysi T. 
 
Ulubione kolory 
ZIELEŃ BIEL SZAFIR 
na płótno przeniosłaś 
Delikatnie pulsują odcieniami 
ZIELEŃ – jasnością 
        BIEL – perlistą szarością 
               SZAFIR – chabru odmianą 
Twoje nenufary 
wyłoniły się z wody pąkami 
by bielą kwiatów zabłysnąć 
I jak rusałki zwodnice 
wnętrze pręcików pełne 
bez żenady 
słońcu ukazać 
Wokół liście jak baldachimy 
ciemną toń stawu zakryły 
Plamy czerwieni 
smugi jasnej zieleni 
łagodnego brązu 
malarka na obraz rzuciła 
Także dziewiczy czas bezmowny 
gdy lilie zwracają się w ciszy 
ku szafirowo – zielonej wstędze wody 
Ja – tylko na nie patrzę… 

                                         
Pełniejszym staje się każde przeżycie, gdy 

otwiera się na świat malarstwa … - chciałoby 
się tworzyć dalsze strofy. Obraz Krysi zajmuje 
wyjątkowe miejsce w mojej wyobraźni i od-
biorze dzieł malarskich, szczególnie zaś  
nieprofesjonalnych artystów, wkładających  
w soje dzieła zapał, talent i serce. 

 
Jeszcze przed nastaniem letnich gorących 

dni, w maju tego roku Janina Gancarz, Ale-

ksander Kruszewski i ja mieliśmy przyjemność oglą-
dać obrazy Basi Łukaszewicz oraz zaprzyjaźnionych 
z nią malarek ze Stawigudy w galerii przy zamku  
w Olsztynie. Basia nie mogła uczestniczyć w tym 
wydarzeniu ze względu na chorobę, z którą dzielnie 
się zmaga. 

 
Swego czasu Basia namalowała przepiękny obraz 

przedstawiający bukiet fiołków w szklanym naczy-
niu. Powędrował on do bliskiej mi rodzinnie sza-
cownej Jubilatki. Pozostało wrażenie subtelnej 
wrażliwości malarki na piękno owych drobnych, 
niezwykle prezentujących się kwiatów. W podzięko-
waniu dedykuję Basi jeden z wierszy, który zatytu-
łowałam „Fiołkowy obraz”.  

 
Fiołkowy obraz 

Z inspiracji obrazem Basi Ł. 
Bukiet mały 
z ogrodu przyniesiony 
szklane naczynie przyjęło 
Woda fiołkowym listkom 
wiosenną jędrność przywróciła 

Chwila natchnienia….. 
Powstaje obraz 
 
na którym niebiesko-fioletowe barwy 
cienki pędzel w kwiaty zamienia 
Rysujące się na płótnie kształty 
zagęszcza 
by krople dobranej farby 
nań spłynęły 
by kolorem owocu rokitnika 
środki kwiatów rozjaśnić się mogły 
 
Akwarela ukończona… 
 
Kreacją malarki pozostanie 
Lecz własną przestrzenią 
zaczyna oddychać 
„Królewskim fioletem” Kleopatry 
Zmysłowością i powonieniem 
Barwą błękitu wśród fiołków nierzadką 
Wyczekiwanym słowem 
w tamtej chwili uroczej 
które po prostu… Ktoś przeoczył 

 
Nadchodzące po lecie dni przyobleką się  

w jesienność, niemniej fascynującą szatę przy-
rody, lecz inną. Będą szansą na nowe zapatrze-
nie się w urok jesiennych barw. Staną się 
źródłem fascynacji pasjonatów wczesnych 
zmierzchów, dłuższych wieczorów, ale i przy-
pływem melancholijnych nastrojów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnio napisany wiersz dedykuję czytelni-

kom ALBO z serdecznym podziękowaniem za 
zainteresowanie POEZJĄ. 

 
Odnalezione spojrzenie 
 
Zza mgiełki fotograficznego ujęcia 
Spojrzenie ślesz tajemne 
Matowym brązem sepii obleczone 
Niewzruszoną ciszą przykryte 
W której figlarne drżenie powiek 
nie ustało 
 
Spojrzeniem tym  
zaledwie ziarno własnego życia 
- nie dla zapomnienia – oddałaś 
Wszak spojrzenie owo 
całą ciebie mi przypomniało 
Beztroskę w oczach twoich zapisaną 
I czas 
gdy wstający dzień  
roziskrzonym wzrokiem 
ufnie witałaś 
śląc – zapewne – niejedyne - 
bezgłośne 
sekretne pragnienie 
 
O tym mówi dziś 
odnalezione na fotografii 
twoje tajemne spojrzenie 

 
ALICJA CHRZANOWSKA 

wrzesień 2022 r. 
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►

Mój Raj na ziemi 
 
Uczestniczka Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Olsztynku Jadwiga 
Kocięcka, z pracowni kompute-
rowo-fotograficznej brała udział  
w XVII Międzynarodowym Bien-
nale Sztuk Plastycznych Osób Nie-
pełnosprawnych, który jest organi- 
zowany od roku 1991 r. Zgłoszo-
nych zostało ponad 700 prac z kil-
kunastu krajów Europy i Świata.  

 
Grafika pt. „Mój Raj na ziemi”  (na 

zdjęiu obok) znalazła się w finalnie 
wśród 100 najlepszych prac wyło-
nionych w drugim etapie konkursu. 
Jest to więc ogromny sukces. Warto 
przy tej okazji podkreślić, że wyróż-
nione prace znalazły się na wysta-
wie w Arsenale Muzeum Książąt 
Czartoryskich Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. 

Nowe standardy –  
nowe wyzwania 
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Olsztynku znalazły się w gronie 
72 organizacji na ponad 720 warsz-
tatów w Polsce, które mogły przy-
stąpić do pilotażowego programu 
wdrażania standardów funkcjono-
wania WTZ.  

 
Na co dzień placówka przy ulicy 

Ostródzkiej zajmuje się rehabilitacją 
społeczno-zawodową 30 osób z nie-
pełnosprawnościami. Uczą się one 
zaradności i samodzielności w życiu 
codziennym wraz z kształtowaniem 
umiejętności zawodowych w sze-
ściu różnych pracowniach. Uczest-
nicy mają tutaj możliwość nauki 
obsługi komputera, przyrządzania 
posiłków, szycia, przeprowadzania 

drobnych napraw, dekorowania  
i ozdabiania wyrobów czy zajmo-
wania się ogródkiem. Dodatkowo 
prowadzone są praktyki zawodowe 

służące zdobywaniu przez uczestni-
ków tak cennego doświadczenia na 
rynku pracy. Wdrażany program 
„Aktywni niepełnosprawni – narzę-

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku

Klub Honorowych Dawców  
Krwi w Elgnówku zorganizował  
17 września trzecią już w tym 
roku akcję poboru krwi. Jak 
zwykle towarzyszył nam zes- 
pół z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Olsztynie.  

Wzięły w niej udział 33 osoby,  
z czego pobrano krew od 25 krwio-
dawców. Cieszymy się, że jest dużo 
chętnych do ratowania ludzkiego 
życia, a młodym ludziom nie jest 
obojętne dobro innych. Raduje fakt, 
że mamy coraz więcej nowych, mło-
dych krwiodawców.  

Tym razem była to tzw. „akcja de-
dykowana” jednemu z mieszkańców 
naszej gminy. Tym bardziej cie-
szymy się z tak dobrej frekwencji. 
Uznaliśmy, że dla urozmaicenia 
akcji, na zakończenie „sezonu”, zro-
bimy sobie wspólnego grilla. Pod-
czas imprezy, oprócz zawsze 
obecnego  słodkiego poczęstunku  
w postaci ciast upieczonych przez 
nasze Członkinie i Wolontariuszy, 
wspólnie grillowaliśmy kiełbaski.  

Dzięki przyjaznej atmosferze, za-
wsze panującej na tych spotkaniach, 
przybywają do nas całe rodziny 
krwiodawców z dziećmi, które od 
wczesnych lat swojego życia uczą 
się pomagać innym i  mamy na-
dzieję rosną na nowych krwiodaw-
ców. 

W bieżącym roku odbędzie się 
jeszcze jedna akcja poboru krwi, jak 

zawsze w zaprzyjaźnionej z Klubem 
Szkole Filialnej im. Erwina Kruka  
w Elgnówku. Zapraszamy do El-

gnówka 17 grudnia 2022 r. w godzi-
nach od 8:00 do 11:00 (rejestracja). 
Akcja, tak jak w zeszłym roku, bę-

dzie w świątecznym nastroju. Mamy 
nadzieję, że uda nam się zorganizo-
wać małą niespodziankę. 

Tak niewiele trzeba, aby uratować 
ludzkie życie. To właśnie Wasza 
krew ratuje życie!  

 
W razie pytań i wątpliwości zapra-

szamy do kontaktu zarówno telefo-
nicznego z Prezesem Klubu Piotrem 
Ogonowskim (telefon kontaktowy 
608 61 61 39) jak i na Facebooku 
(znajdziecie nas jako: Honorowy-
DawcaKrwiElgnowko). 

 
PIOTR OGONOWSKI 

Prezes Klubu HDK w Elgnówku

Wieści z Klubu HDK z Elgnówka

fot. Jadwiga Kocięcka
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9 września 2022 r. w Olsztynku 
odbyło się seminarium informa-
cyjne na temat realizacji projektu 
„Przemoc to niemoc. Oddolny pro-
gram aktywizacji społeczności lo-
kalnej w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie" zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Droga 
w Olsztynku. 

 
W seminarium wzięło udział 70 

osób, w tym przedstawiciele stowa-
rzyszenia, pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsz-
tynku, przedstawiciele samorządów 
lokalnych oraz pracownicy sektora 
oświaty i policji. 

 
W trakcie spotkania przedstawiono 

założenia projektu, dotychczasowe 
działania oraz zadania do zrealizo-
wania do końca projektu. 

Seminarium zorganizowano we 
współpracy z MOPS w Olsztynku. 

W trakcie seminarium wyłoniono 
zwycięzców konkursu "Moja ro-
dzina wolna od przemocy".  

W poszczególnych kategoriach zwy-
ciężyli: 
Klasy I-IV 
I miejsce - Iga Chwedorczuk i Alicja 
Sobierajska 
II miejsce - Jan Górski, Konrad Kop-
czyński 
III miejsce - Oliwia Malinowska 
Wyróżnienia: Natan Orzechowski, 
Natalia Grzegółka i Wiktoria Sie-
chodnik 
Klasy V-VIII 
I m. - Dagmara Karwowska 
II m. - Natalia Ciechacka 

III miejsce - Jan Szczepkowski  
i Pola Wilczek 
Wyróżnienia: Kalina Urbanowicz, 
Kacper Janowski 
 
W kategorii szkół ponadpodsta-
wowych wyróżnienie zdobyła praca 
Oliwii Kowalskiej. 

 
Dziękujemy wszystkim uczestni-

kom za nadesłane prace konkursowe 
i gratulujemy wygranym!!! 

 
DOROTA ROGOWSKA

PRZEMOC TO NIEMOC - seminarium informacyjne

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele  
– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG 

rys. Iga Chwedorczuk rys. Alicja Sobierajska rys. Oliwia Kowalska

rys. Dagmara Karwowska

dzia wsparcia samodzielności osób 
niepełnosprawnych” współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Ma on na celu 
ujednolicenie szeroko pojętej dzia-
łalności WTZ w Polsce między in-
nymi dokumentacji. Przewidziane 
są zmiany prawne i organizacyjne, 
podnoszenie kwalifikacji kadry, do-
posażenie placówek prowadzących 

terapię, zwiększanie dostępności  
dla osób z niepełnosprawnościami. 
Każde z warsztatów, które przystą-
piło do pilotażu zostanie dofinanso-
wane w kwocie 65 tysięcy złotych 
w celu doposażenia i dostosowania 
pomieszczeń i budynków. Jednym  
z najważniejszych celów warsz-
tatów jest rehabilitacja zawodowa.  

Raport poprzedzający program 
standaryzacji ukazał smutną praw-
dę. W 2019 roku tylko 1,5% uczest-

ników opuściło WTZ ze względu na 
podjęcie zatrudnienia, z czego po-
łowa znalazła zatrudnienie na chro-
nionym rynku pracy.  

Niestety większość przedsiębior-
ców boi się lub nie chcę zatrud- 
niać osób z niepełnosprawnościami 
nadal nie traktując ich jako pełno-
prawnych pracowników. Przecież 
ludzie z niepełnosprawnościami, 
bez względu na ograniczenia zdro-
wotne, powinny mieć takie same 

prawa, jak osoby pełnosprawne. 
Często wystarczy zwykła ludzka 
przyzwoitość i empatia. Najwięk-
szym kalectwem jest odrzucenie.  

Mamy nadzieję, że wprowadzany 
program oparty o Konwencję ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych 
zmieni tą niechlubną statystykę oraz 
pozwoli na równe włączanie się 
uczestników w życie zawodowe  
i społeczne. 

SZYMON NYGA

►

fo
t. 

M
on

ik
a 

G
os

ik



Strona 18 Nr 5 (277) Październik-Listopad 2022 r.

 
20 września to wspaniały dzień 

dla każdego przedszkolaka. Tego 
dnia w całej Polsce świętujemy 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 
Święto zostało ustanowione przez 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  
w roku 2013 i tym samym na stałe 
wpisało się w harmonogram wy-
darzeń i uroczystości wszystkich 
placówek przedszkolnych. W na-
szym przedszkolu tego dnia już od 
rana panowała radosna atmosfera. 

Tuż po śniadaniu wszystkie dzielne 
przedszkolaki przybyły na salę ru-
chową, by wspólnie rozpocząć świę-

towanie. Po miłym powitaniu i zło-
żeniu życzeń przez Panią Dyrektor 
mogliśmy przystąpić do zabawy. 

Śpiewom, tańcom i figlom nie by-
ło końca! Zarówno starszaki, jak  
i maluszki musiały również wykazać 
się nie lada wiedzą w wyjątkowym 
Quizie Przedszkolaka. Oczywiście 
dowiodły, że nikt nie zna swojego 
przedszkola tak doskonale, jak one. 

Tradycją w naszym przedszkolu 
stało się pasowanie na przedszko-
laka dzieci z najmłodszych grup. 
Zdały egzaminy na szóstkę! Pięk-
nie zaśpiewały, pięknie zatańczyły  
i przyrzeczenie dzielnego przed-
szkolaka również złożyły. Następnie 
Pani Dyrektor magicznym, kolo-
rowym lizakiem oraz uściskiem 
dłoni każdego z nich pasowała na 
dzielnego przedszkolaka. Starszaki 
na cześć swoich młodszych kolegów 
wzniosły radosny okrzyk i biły 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w naszej gminie
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Wakacyjna przerwa od nauki 
dobiegła końca i wraz z pierwszym 
września rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Tradycyjnie w tym dniu 
w szkołach odbyły się uroczyste 
apele, w których wzięli udział 
przedstawiciele władz gminy Olsz-
tynek. 

 
 Z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkołę 

Podstawową im. Erwina Kruka  
w Elgnówku (oddział przedszkol- 
ny i klasy I-VI), przekształcono  
w Szkołę Filialną im. Erwina Kruka 
w Elgnówku (oddział przedszkolny 
i klasy I-III) podporządkowaną 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Nob-
listów Polskich w Olsztynku. Z tym 
dniem zakończyła swoją działalność 
Szkoła Filialna w Królikowie. 

Obecnie na terenie naszej gminy 
funkcjonują 3 szkoły średnie (są to 
należące do Zespołu Szkół im. K.C. 

Mrongowiusza w Olsztynku: I LO 
im. Jacka Kaczmarskiego, Techni-
kum Hotelarsko-Gastronomiczne 
oraz Branżowa Szkoła I Stopnia),  
6 szkół podstawowych z oddziałami 
przedszkolnymi oraz 2 przedszkola.  

Wśród szkół podstawowych naj-
więcej dzieci uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Olsztynku – 452 (w tym 
I klasa – 47). Na drugim miejscu jest 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. rot-

mistrza Witolda Pileckiego w Olsz-
tynku – 415 (w tym I klasa – 42). 
Kolejne placówki to Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Waplewie 
– 139 (w tym I klasa – 20), Szkoła 
Podstawowa Wesoła Góra w Olsz-
tynku - 105 (w tym I klasa – 7), 
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. 
Jana Pawła II w Olsztynku - 78  
(w tym I klasa – 6),  Szkoła Filialna 
im. Erwina Kruka w Elgnówku - 35 
(w tym I klasa – 9). 

Do Przedszkola Miejskiego  
w Olsztynku uczęszcza 249 dzieci, 
a do Przedszkola w Waplewie – 51. 
Życzymy, aby rozpoczynający się 

rok szkolny obfitował w liczne 
osiągnięcia dydaktyczne oraz wy-
chowawcze.   

REDAKCJA  
Opracowano na podstawie  
danych ZASiP w Olsztynku

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 

W przeddzień rozpoczę-
cia nowego roku szkol-
nego Burmistrz Olsztynka 
Robert Waraksa wręczył 
powołania wybranym  
w czerwcu dyrektorom 
szkół: Irenie Jędruszew-
skiej - Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Olsztynku, Beacie 
Bukowskiej - Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. rtm. Wi-

tolda Pileckiego w Olsz- 
tynku oraz Piotrowi Kolek 
- Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Waplewie.  

 
Burmistrz życzył nomi-

nowanym wielu sukcesów 
w dalszej pracy oraz sa-
tysfakcji i wszelkiej po-
myślności w życiu oso-
bistym.  

UM OLSZTYNEK

Powołania dla 
dyrektorów szkół

Z ŻYCIA SZKOŁY

Przedszkole Miejskie 
w Olsztynku

„Kiedy śmieje się dziecko,  
śmieje się cały świat!”

►

fot. UM Olsztynek
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wielkie brawa. Tanecznym krokiem 
i z uśmiechem na buziach wszyscy 
wrócili do swoich sal.  

Na zakończenie tego niezwykłego 
dnia każda z Pań przygotowała 
swoim podopiecznym miłe niespo-
dzianki - dyplomy, medale, portrety 
oraz słodkie upominki. Był to dzień 
pełen radości i zabawy.  

 
 ORGANIZATORKA 

KAROLINA NOWACKA 
 
 

20 września – to dzień ważny dla 
wszystkich przedszkolaków w całej 
Polsce. Święto to zostało ustano-
wione, by podkreślić wagę edukacji 
przedszkolnej  w rozwoju i edukacji 
dzieci. Tego dnia na nasze pociechy 
czekało wiele niespodzianek i at-
rakcji. Wśród nich znalazły się mię-
dzy innymi gry i zabawy integra-

cyjne, malowanie balonów, a także 
słodki poczęstunek. Radość, która 
towarzyszyła dzieciom świadczyła 
niewątpliwie o wspaniałej zabawie. 
Tego dnia odbyła się również ich 

pierwsza uroczystość - Pasowanie 
na Przedszkolaka. Dyrekcja Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Waple-
wie złożyła wszystkim przedszko-
lakom serdeczne życzenia. Dzieci 

bawiły się znakomicie, a zadowo-
lenie nie znikało z ich twarzy. Te 
piękne chwile pozostaną w sercach 
maluchów już na zawsze.  

KAROLINA GĄTARZ

Z ŻYCIA SZKOŁY

Tradycji stało się zadość! Po 
dość długiej przerwie Przedszko-
laki wraz z Rodzicami i swoimi 
Paniami spotkały się na uroczys-
tości z okazji Święta Pieczonego 
Ziemniaka. 

Towarzyszy ono od wielu lat na-
szym najmłodszym u progu zbli-
żającej się jesieni. Jak zawsze spot-
kaliśmy się na pięknie przystrojo-
nym placu. Wszyscy uśmiechnięci 
i zadowoleni brali udział w przy-
gotowanych zabawach. Oczywiście 

w obecności bohatera dnia, czyli 
ziemniaka. Był on obecny w każdej 
zabawie, a także podczas ogniska, 
gdzie został upieczony i z ogrom-
nym smakiem skonsumowany.  
Zabawę rozpoczął, znany wszystkim 
przedszkolakom, „Maszynista 
zuch”, który zawiózł ich w świat 
muzyki i ruchu. Wspólnie z rodzi-
cami dzieci sadziły ziemniaki, prze-
kładały gorące kartofelki, pokony-
wały tory przeszkód, tańczyły  
z ziemniakiem. Najwięcej radości 

sprawiła zabawa z chustą anima-
cyjną, podczas której dzieci wy-
rzucały ziemniaczki, a rodzice  
z całych sił próbowali wrzucić je  
z powrotem na chustę. Zwieńcze-
niem zabaw było przeciąganie liny, 
które zakończyło się zwycięstwem 
drużyny pod wodzą pani Karoliny. 
Po zabawach nasi goście wzięli 
udział w ognisku z kiełbaskami  
i oczywiście pieczonymi ziemnia-
kami. Tegoroczna uroczystość po 
raz kolejny pokazała, że tego typu 

spotkania są bardzo potrzebne. Dają 
możliwość indywidualnych roz-
mów, wspólnego spędzania czasu, 
lepszego poznania się, a nade wszy-
stko pozwalają być razem. Razem 
z dziećmi, nauczycielami, rodzicami 
i rówieśnikami. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i pomoc 
podczas organizacji. Już nie mo-
żemy doczekać się kolejnych spot-
kań przy okazji Święta Pieczonego 
Ziemniaka.  AGNIESZKA WAŚK 

Święto Pieczonego Ziemniaka w przedszkolu

Przedszkole  
w Waplewie
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Przedszkole w Waplewie
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Dzień Przedszkolaka w Waplewie 
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Z ŻYCIA SZKOŁY

W piątkowe przedpołud-
nie 16 września sala gim-
nastyczna Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. rtm. Wi-
tolda Pileckiego w Olsztyn-
ku zamieniła się w praw-
dziwe królestwo nauk ści-
słych. Zamigotało od ko-
lorów, wybuchów i świateł, 
w powietrzu unosiły się 
czarodziejskie zapachy 
lampy naftowej oraz wszę-
dzie słychać było trzaski  
i zgrzyty. A wszystko to 
na tle dwóch przepięknych 
aptek – współczesnej oraz 
tej, w której pracował pat-
ron naszego projektu –  
Ignacy Łukasiewicz. 

 
Festiwal Nauki był uro-

czystą inauguracją projektu 
„Drugiego takiego nauka  
ze świecą może szukać – 
Ignacy Łukasiewicz od-
krywca i filantrop”, który 
realizujemy w naszej szko-
le, ponieważ rok 2022 zos-
tał ogłoszony przez Sejm 
Rokiem Ignacego Łukasie-
wicza w związku z 200. 
rocznicą urodzin twórcy 
światowego przemysłu  
naftowego. Stowarzysze-
nie „Szkoła na sześć”  
otrzymało dofinansowanie  
w wysokości 14 400 zł ze 
środków Fundacji PGNiG 

im. Ignacego Łukasiewicza 
na realizację tego przed-
sięwzięcia, które trwa w na-
szej szkole od września. 
Głównym celem projektu 
jest obudzenie ducha poz-
nawczego i zainspirowanie 
uczniów do odkrywania 
wiedzy w zakresie przed-
miotów przyrodniczych. 

 
Aby poznać Ignacego  
Łukasiewicza, jego życie  
i osiągnięcia naukowe oraz 
działalność społeczną, wy-
chowawcy przeprowadzili 
cykl lekcji na ten temat, co 
zaowocowało plakatami 

zdobiącymi korytarze szkol-
ne. Uczniowie wcześniej 
mieli też okazję obejrzeć 
film „Łukasiewicz – naf-
ciarz romantyk”.  

 
Natomiast Festiwal Nauki 

przerósł najśmielsze ocze-
kiwania jego organizato-
rów. Nauczyciele przed-
miotów ścisłych włożyli 
wiele pracy, by przygoto-
wać uczniów najstarszych 
klas do przeprowadzania 
przeróżnych eksperymen-
tów, wśród których należy 
wymienić: zegar słonecz-
ny, elektromagnes, magne-

tyczny slime, bańkowe za-
bawy, chemicznego kame-
leona, ogród i jojo czy che-
miczną oranżadę oraz wiele 
innych. Nastoletni chemicy 
i fizycy doskonale wcielili 
się w role naukowców, pre-
zentując swoje doświadcze-
nia młodszym kolegom. 
Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyła się też ława 
optyczna czy zestawy do 
doświadczeń elektrosta-
tycznych. Uczniowie szko-
ły, a nawet przedszkola, 
mogli nauczyć się, jak wy-
konać samodzielnie kom-
pas oraz lampę naftową 

(przy użyciu słoika, sznur-
ka, no i oczywiście nafty). 
Przyglądali się też mode-
lowi Układu Słonecznego, 
rozpoznawali smaki i  łapali 
niepękające bańki. Wszy-
stko to opatrzone było pro-
fesjonalnym komentarzem 
prowadzących doświadcze-
nia uczniów.  

 
Podczas tego doskonałego 

połączenia zabawy z nauką 
oraz promowania postaci 
Ignacego Łukasiewicza 
społeczności szkolnej towa-
rzyszyli nasi zaprzyjaźnieni 
goście z Warsztatów Terapii 

Festiwal Nauki, czyli  
podążamy śladami Ignacego  
Łukasiewicza

SP nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku
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Zajęciowej z Panią kierow-
nik Iwoną Panasiuk-Kowa-
lewską na czele. W naszych 
progach powitaliśmy rów-
nież na Festiwalu Nauki 
burmistrza Olsztynka Pana 
Roberta Waraksę oraz prze-
wodniczącego Rady Miej-
skiej Pana Andrzeja Wojdę, 
a także dyrektora ZASiP  
w Olsztynku Pana Miro-
sława Obrębskiego.  

Wszyscy goście również 
z ogromnym zainteresowa-
niem brali udział w do-

świadczeniach i nie szczę-
dzili słów uznania.  

Projekt, którego działania 
planowane są do końca 
roku, podsumowany zosta-
nie biuletynem o Ignacym 
Łukasiewiczu, adresowa-
nym do mieszkańców gmi-
ny Olsztynek. Jego auto-
rami będą uczniowie naszej 
szkoły, a adresatami wszy-
scy olsztynczanie. W mię-
dzyczasie odbędzie się też 
Międzypokoleniowy Tur-
niej Wiedzy o Polskich 

Naukowcach, co przyczyni 
się do poszerzenia wiedzy 
o wielkich Polakach oraz 
do zacieśniania więzi ro-
dzinnych i coraz bardziej 
owocnej współpracy rodzi-
ców ze szkołą. 

Festiwal Nauki nie był je-
dynie zabawą w naukow-
ców. Wierzymy, że uświa-
domił wielu uczniom, iż 
wiedza zdobywana w prak-
tyce zostaje w głowie na 
dłużej i zaszczepił w nie-
których potrzebę zgłębiania 

nauk ścisłych. Przede 
wszystkim był jednak ukło-
nem w stronę patrona tego 
roku, czyli Ignacego Łuka-
siewicza – naukowca zaan-
gażowanego w walkę o nie-
podległość ojczyzny oraz  
o lepszy byt innych ludzi. 
Kto wie? Może w murach 
naszej szkoły kiełkuje ta-
lent wynalazcy na miarę 
twórcy światowego prze-
mysłu naftowego?  

 
ANNA CIESIELSKA

Z ŻYCIA SZKOŁY

Nasze koło redakcyjne 
Nobelpress z uwagą szuka 
ciekawych tematów. Nowy 
rok szkolny przyniósł 
kolejne szlify związane ze 
zgłębianiem tajników 
przeprowadzania wywiadu. 
Tym razem postanowiłyśmy 
poddać wiwisekcji Kornelię 
Krauze - zdobywczynię 
tytułu Absolwent Roku 
Szkoły Podstawowej nr 1 
imienia Noblistów Polskich 
w Olsztynku. 
 
Ta wspaniała dziewczyna  
o gołębim sercu od lat  
działa na rzecz innych.  
Była członkiem Samorządu 
Uczniowskiego 
oddelegowanym do pracy  
w Radzie Szkoły, działała  
na rzecz Szkolnego Koła 
Wolontariatu, została radną 
Młodzieżowej Rady Miasta  
i pierwszą w historii naszej 
gminy członkinią 
Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.  Przed  
Wami Czytelnicy wywiad  
z prawdziwą altruistką.  
 
Opiekun koła  
redakcyjnego  
Małgorzata Zapadka

MAŁGORZATA ZAPADKA 

MŁODZI MAJĄ GŁOS

- Opowiedz nam czym się interesu-
jesz? 
- Moimi głównymi zainteresowa-

niami są praca na rzecz młodzieży, 
czytanie i bieganie. Oprócz tego dzia-
łam  również w wolontariacie. 

 
- Czym dla Ciebie była praca  
w Samorządzie Uczniowskim  
i Szkolnym Kole Wolontariatu w 
Szkole Podstawowej nr 1 imienia 
Noblistów Polskich w Olsztynku? 
- To były moje pierwsze doświad-

czenia związane z pracą na rzecz in-
nych. Jeśli chodzi o Samorząd Ucz- 
niowski było to dla mnie działanie na 
rzecz uczniów. Chciałam by szkoła 
nie była tylko przykrym obowiąz-
kiem. Jako samorząd mieliśmy spra-
wić by chodzenie do szkoły było 
przyjemnością. Staraliśmy się poma-
gać w tworzeniu przyjemnej atmos-
fery i myślę, że nam się to udało. 
Natomiast działania w ramach wolon-
tariatu były dla mnie czystą przyjem-
nością. Jestem wdzięczna, że mogłam 
i nadal mogę pomagać ludziom po-
trzebującym, że mogę się podzielić 
tym, co mam. 

 
- Jak doszło do tego, że zostałaś 
członkiem Młodzieżowej Rady 
Miasta? 
- Nabory odbywały się kiedy zaczy-

nałam klasę ósmą. Bardzo lubiłam 
działania na rzecz uczniów, więc zde-
cydowałam się na poszerzenie hory-
zontów i złożenie formularza. Zanim 
jednak to zrobiłam musiałam zebrać 
20 podpisów wśród  uczniów ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 Noblistów Pol-
skich w Olsztynku. Dostałam wiele 
głosów poparcia. Chętnych było 
sporo, jednak miałam szczęście i zos-
tałam wybrana Młodzieżową Radną 
Miasta Olsztynek. 

- W jakich działaniach, inicjaty-
wach Młodzieżowej Rady Miasta 
brałaś udział ? 
- Nasze działania były nieco ograni-

czone przez pandemię, jednak mimo 
to staraliśmy się być aktywni. Jako 
rada we współpracy z Olimpią Olszty-
nek pomagaliśmy w organizacji Fut-
salu, byliśmy także współorganizato- 
rami Nocy Horrorów w Kinie Grun-
wald. Jedną z naszych ostatnich ak-
tywności była pomoc przy sparingach 
siatkarskich w Olsztynku. 

 
- W czerwcu 2022 roku zostałaś 
wybrana członkinią Młodzieżo-
wego Sejmiku Województwa War-
mińsko-Mazurskiego. Jak do tego 
doszło i w jakich działaniach bie-
rzesz tam udział? 
- Młodzieżowy Sejmik to dosyć 
świeża sprawa, z tego względu nie po-
dejmowaliśmy jeszcze żadnych dzia-
łań. Zbliża się termin sesji i myślę, że 
po niej zaczniemy działania. Przy re-
krutacji pomógł mi opiekun Młodzie-
żowej Rady Miasta Olsztynek – 
Robert Waraksa czyli obecny pan bur-

mistrz. Wypełniłam dokumenty, które 
zostały wysłane bodajże pod koniec 
kwietnia. Na początku czerwca dosta-
łam wiadomość, że się udało. Byłam 
bardzo szczęśliwa i pozytywnie za-
skoczona.  

 
- Jak oceniasz swoją pracę na 
rzecz społeczności naszego miasta? 
Jakie masz plany na przyszłość? 
- Ciężko mi to powiedzieć, bo za-

wsze siebie oceniać jest najciężej, ale 
wiem że starałam się działać jak naj-
aktywniej tylko mogłam. Włożyłam 
dużo energii i czasu w różne działania 
i myślę, że doświadczenia z Młodzie-
żowej Rady przydadzą się podczas 
pracy w Młodzieżowym Sejmiku.  

 
- Jak wspominasz edukację  
w Szkole Podstawowej nr 1 imie-
nia Noblistów Polskich ? 
- Uczyłam się w SP1 przez  dwa lata, 

w tym  jeden rok był w zasadzie edu-
kacją zdalną.  Był to ciężki czas dla 
nas wszystkich. Mimo wszystko kiedy 
myślę o tym okresie kojarzy mi się 
głównie pozytywnie. Miałam na-
prawdę  bardzo dobrych nauczycieli, 
a bal ósmych klas był świetny, nie 
sposób wyśnić sobie lepszego. Pozos-
tało mi wiele ciepłych wspomnień  
z tego etapu. 

 
- Rozpoczął się nowy rok szkolny, 
jak odnajdujesz się w nowej szkole 
– liceum ? 
- Jak na razie moje wrażenia są  

wyłącznie pozytywne. Trafiła mi się 
świetna klasa, nauczyciele w większo-
ści też są dobrzy. To dopiero początek,  
ale mam nadzieję, że tak już zostanie. 

 
- Dziękujemy za poświęcony czas.  

oprac. Aleksandra Malik,  
Natasza Kurzyńska, Julia Zega

SPOŁECZNIK Z PASJĄ

Kornelia Krauze / fot. archiwum prywatne
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Straż Miejska 
 
► Padły borsuk na drodze. Przekazano do 
uprzątnięcia zarządcy drogi, tj. PSD O/Olsztynek. 
► Uszkodzona skrzynka gazowa na terenie 
świetlicy gminnej w Mierkach. Zabezpieczono  
i przekazano do pogotowia gazowego. 
► Mężczyzna z Olsztyna zgłosił, iż od kilku dni 
nie ma kontaktu z mamą i boi się, że coś się z nią 
stało, a nie ma możliwości przyjechania do 
Olsztynka.  Po udaniu się na miejsce zamieszka-
nia wspomnianej, tj. Olsztynek ul. Lipowa,  
sprawdzono wchodząc na balkon czy nie ma ni-
kogo leżącego na podłodze. W toku dalszych 
czynności ustalono, iż telefon jego mamy uległ 
uszkodzeniu, a ona w tym czasie przebywała  
u koleżanki. Podziękowała nam za troskę. Po wy-
mianie telefonu na nowy pani skontaktowała się 
z synem. 
► Interwencja własna w Nadrowie – nieporzą-
dek i nieład na posesji (rozbieranie aut na części, 
składowanie części samochodowych itp.). 
Sprawca wykroczenia ukarany został Mandatem 
Karnym Kredytowanym o wartości 500 zł. 
► Zgłoszenie anonimowe dotyczące niewłaści-
wej opieki nad psami. Sprawdzono – nie potwier-
dzono. 
► Interwencja własna wobec mieszkańca wsi 
Gąsiorowo – osoba uszkodziła roślinność, zakłó-
cała porządek oraz sprawowała niewłaściwą 
opiekę nad psem. Ukarana została MKK na 
łączna kwotę 1500 zł. 
► Kontrola szamb w miejscowości Kurki.  
► Interwencja w miejscowości Mańki - pogry-
zienie przez psa. Właściciel ukarany MKK 100 zł 
za brak aktualnych szczepień przeciwko wście-
kliźnie. 
► Zgłoszenie dotyczące osoby spożywającej al-
kohol w centrum miasta ul. Niepodległości. Uka-
rano MKK 500 zł z art. 145 KW oraz 43 par 1. za 
spożywanie w miejscu publicznym. 
► Interwencja własna dotycząca  spożywania al-
koholu na Targowisku Miejskim w Olsztynku. 
Osobę ukarano  MKK 200 zł z art. 141 KW oraz 
43 par. 1 za spożywanie w miejscu publicznym. 
► Interwencja własna na ul. Mrongowiusza - 
kierowca zatarasował chodnik oraz nie zastoso-
wał się do znaku B-36.  Został pouczony. 
► Interwencja własna ul. Zielona - pies biega 
luzem bez opieki właściciela. Po ustaleniu wła-
ściciela pies został oddany. Nałożono MKK 100 
zł z art. 77 KW. 
► Zgłoszenie z ul. Kolejowej - ranny kot. Zwie-
rzę zostało przez nas przewiezione do lekarza we-
terynarii w Olsztynku.  
► Maróz - ranny kot. Zwierzę zostało przez nas 
przewiezione do lekarza weterynarii w Olsz-
tynku.  
► Lipowo Kurkowskie - duży pies biegający bez 
opieki. Pies został odłowiony i przekazany do 
schroniska w Tomarynach. 
► Zgłoszenie dotyczące leżącej osoby na chod-

niku ul. Szkolna. Na miejscu osoba w stanie upo-
jenia alkoholowego. Obudzono, rozpytano.  
Samodzielnie wstała i oddaliła się do miejsca za-
mieszkania. 
► Interwencja własna wobec osoby, która nie 
sprawowała właściwej opieki nad psem w miejs-
cowości Gąsiorowo. Ukarano MKK 350 zł z art. 
77 KW. 
► Uszkodzone drzewo nad drogą gminną w Ma-
krutach. Przekazano do pilnej wycinki, gdyż za-
grażało to bezpośrednio życiu i zdrowiu. 
► Spalanie śmieci na posesji w Świętajnie. 
Sprawca ukarany MKK 500 zł z art. 191 ust.  
o odpadach. 
► Pogryzienie dziewczynki przez psa. Z racji po-
rzucenia psa przez  właściciela ustalono świad-
ków zdarzenia i przekazano sprawę do KP 
Olsztynek jako przestępstwo. Pies został przewie-
ziony do schroniska w Tomarynach. 
► Porzucenie psa przez właściciela w Pawłowie. 
W toku przeprowadzonego postępowania usta-
lono świadków zdarzenia, którzy widzieli jak 
wcześniej osoba znęcała się nad psem oraz nie 
sprawowała nad nim właściwej opieki. Sprawę 
przekazano do KP w Olsztynku jako przestęp-
stwo. Pies został przewieziony do schroniska  
w Tomarynach. 
 

OPRAC. NA PODSTAWIE INFORMACJI  
STRAŻY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

 
 
 

OSP 
 
► Alarm nr 207/2022. Pożar kotłowni w miejs-
cowości Elgnówko. Na miejsce zadysponowano 
zastępy m.in. z OSP Olsztynek i OSP Mańki.  Po-
niesione straty oszacowano na ok. 20 tys. zł.  
(zniszczony  m.in. układ grzewczy, kable i elek-
tryka). 

► Alarm nr 209/2022. Wypadek samochodowy 
na drodze S7. Samochód osobowy uderzył w ba-
riery. W działaniach brały udział  zastępy, m.in.  
z OSP Olsztynek. Działania strażaków polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu 
zasilania w uszkodzonym pojeździe oraz sorpcji 
rozlanych płynów eksploatacyjnych. 
► Alarm nr 210/2022. Wypadek samochodowy 
na drodze S7 w miejscowości Gibała. Doszło do 
dachowania samochodu osobowego. W działa-
niach brał udział zastęp m.in. OSP Olsztynek. 
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w uszko-
dzonym pojeździe oraz sorpcji rozlanych płynów 
eksploatacyjnych. 
► Alarm nr 211/2022. Wypadek samochodowy 
w Olsztynku. W zdarzeniu brały udział trzy sa-
mochody osobowe. W działaniach brał udział za-
stęp m.in. OSP Olsztynek. Działania strażaków 
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
odłączeniu zasilania w uszkodzonym pojeździe 
oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. 
► Alarm nr 213/2022. Wypadek samochodowy 
na drodze S7. Doszło do dachowania samochodu 
osobowego. W działaniach brały zastępy m.in. 
OSP Olsztynek. Działania strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu za-
silania w uszkodzonym pojeździe oraz sorpcji 
rozlanych płynów eksploatacyjnych. 
► Alarm nr 214/2022. Wypadek samochodowy 
na drodze S7. Doszło do zderzenie samochodu 
osobowego z samochodem ciężarowym. W dzia-
łaniach brały zastępy m.in. OSP Olsztynek. Dzia-
łania strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w uszko-
dzonym pojeździe oraz sorpcji rozlanych płynów 
eksploatacyjnych. 
► Alarm nr 215/2022. Uwięziony nietoperz na 
klatce schodowej budynku w Olsztynku.  Zwierzę 
zostało wydobyte i wypuszczone na wolność.  
W  działaniach brał udział zastęp OSP Olsztynek.  

Z  notesu mundurowego
Poniższe wydarzenia dotyczą okresu lipiec-wrzesień br. i opracowane zostały na podstawie 
informacji olsztyneckich służb mundurowych.

Wypadek samochodowy na drodze S7 w miejscowości Gibała (15.08.2022) / fot. facebook/osp.olsztynek

►
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► Alarm nr 216/2022. Wypadek samochodowy 
w miejscowości Platyny. Samochód osobowy 
uderzył w drzewo. Na miejsce zadysponowano 
zastęp m.in. z OSP Olsztynek. W wypadku zos-
tały poszkodowane dwie osoby, które strażacy 
uwolnili przy pomocy narzędzi hydraulicznych. 
Kierujący samochodem wraz z 19-letnim pasaże-
rem, z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. 
►Alarm nr 218/2022. Wypadek samochodowy 
na drodze S7 w miejscowości Gibała. W wy-
padku brały udział 3 samochody, w tym jeden da-
chował. Na miejsce zadysponowano zastępy 
m.in. z OSP Olsztynek i OSP Waplewo. Działania 
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu zasilania w uszkodzonym 
pojeździe oraz sorpcji rozlanych płynów eksploa-
tacyjnych. Podczas akcji ratowniczej został wez-
wany śmigłowiec LPR do sprawcy wypadku.  
W trakcie przeprowadzenia badania medycznego 
okazało się, że był pod znacznym wpływem al-
koholu. 
► Alarm nr 219/2022. Wypadek motocykla  
w Gazowym Młynie. W działaniach brały udział 
zastępy m.in. OSP Olsztynek i OSP Mańki. Czyn-
ności strażaków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia. 
►Alarm nr 222/2022. Pożar grobu w miejscowo-
ści Kurki. Strażacy szybko ugasili ogień i dzięki 
temu w płomieniach nie stanęły kolejne nagrobki. 
W działaniach brał udział zastęp OSP Olsztynek. 
► Alarm nr 223/2022. Pożar balotów w miejs-
cowości Jemiołowo.  Do wydarzenia doszło na 
przyczepie ciągnika, gdzie materiał zapalił się 
prawdopodobnie od niedopałka. W działaniach 
brały udział zastępy  OSP Olsztynek. 
►Alarm 224/2022. Zalana droga przy ul. Mron-
gowiusza w Olsztynku. W działaniach brał udział 
zastęp OSP Olsztynek.  
►Alarm nr 225/2022. Pożar budynku gospodar-
czego w Mańkach. W działaniach brały udział za-
stępy m.in. OSP Olsztynek i OSP Mańki. 
► Alarm nr 228/2022. Wypadek samochodowy 
na drodze S7. Samochód osobowy uderzył w ba-
riery. W działaniach brały udział zastępy, m. in. 
OSP Olsztynek. Działania strażaków polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu za-
silania w uszkodzonym pojeździe oraz sorpcji 
rozlanych płynów eksploatacyjnych. 
► Alarm nr 229/2022. Pożar poszycia leśnego  
w Lipowie  Kurkowskim. W działaniach brały 
udział zastępy m. in. OSP Olsztynek. 
► Wyjazd 232-233/2022. Wyjazd  na terenie 
Olsztynka w celu zabezpieczenia meczu sparin-
gowego Indykpol AZS Olsztyn-Trefl Gdańsk.  
W działaniach brał udział zastęp OSP Olsztynek.  
► Alarm nr 235/2022. Interwencja w sprawie 
gniazda os na poddaszu w Drwęcku. W działa-
niach brał udział zastęp OSP Olsztynek. 
 

► Alarm nr 236/2022. Pożar budynku gospodar-
czego w miejscowości Mańki.  W działaniach 
brał udział zastępy m.in. OSP Olsztynek i OSP 
Mańki. 
 
Zauważalna jest duża różnica w interwencjach  
i zgłoszeniach do OSP między sezonem letnim,  
a jesiennym. Nastąpił spadek zgłaszanych wy-
padków i pożarów.  

 

OPRAC. NA PODSTAWIE INFORMACJI  
OSP W OLSZTYNKU 

 

 
Policja 

 
► Do jednego z dużych dyskontów w Olsztynku 
przyjechał rowerem, dokonał kradzieży jedno-
cześnie będąc nietrzeźwym. Za kradzież dostał 
mandat, a za nietrzeźwego kierującego sąd będzie 
decydował o karze. 
► Pod znacznym wpływem alkoholu w niedzielę 
jechał traktorem uprawiać pole. Zapewne czekał 
na pogodę. 
► 25-letni mieszkaniec gminy Olsztynek kieru-
jąc pojazdem Fiat Seicento postanowił sprawdzić 
umiejętności policjantów z Olsztynka. Nie zatrzy-
mał się do kontroli i zaczął uciekać. Przygodę 
swoją zakończył w przydrożnym rowie, ponie-
waż auto którym kierował nie wyrobiło się na  
zakręcie. Badanie policyjnym alkomatem wyka-
zało, że był nietrzeźwy, a pojazd nie miał aktual-
nych badań technicznych.  
► 62-letni mieszkaniec gminy Olsztynek doko-
nał kradzieży roweru należącego do jego żony. 
Po około dwóch godzinach został ujawniony jako 
nietrzeźwy, który spał na ławce przed jednym ze 
sklepów przemysłowych na terenie Olsztynka.  
► Nietypowe zgłoszenie otrzymali dzielnicowi 
z Olsztynka. Ze zgłoszenia wynikało, że koń są-
siada dokonał zuchwałej kradzieży jabłek z te-
renu posesji zgłaszającego. Na miejscu okazało 
się, iż zgłaszający był nietrzeźwy. Za bezpod-
stawne wezwanie policji został ukarany manda-
tem karnym. Czyli koń został posądzony  
o kradzież, a jest niewinny.  
 
► Do jednostki policji zgłosił się poszukiwany 
mężczyzna twierdząc, że partnerka tak mu doku-
cza, iż w więzieniu będzie miał lepiej i sam do-
browolnie chce pójść do więzienia.  
► W trakcie wakacyjnych patroli na terenie jed-
nej z plaż gminy Olsztynek w trakcie kontroli 
drogowej młody mężczyzna zaczął się nerwowo 
zachowywać w stosunku do interweniujących 
funkcjonariuszy. W trakcie kontroli okazało się, 
że w kieszeni posiada substancje odurzające, któ-
rych posiadanie jest zabronione.  
► Na terenie targowiska miejskiego przy ulicy 
Kościuszki, amatorzy mocnych trunków postano-
wili urządzić sobie libację alkoholową. Niestety 
biesiadę przerwał policyjny patrol. Za spożywa-

nie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmie-
canie zostali ukarani mandatami w wysokości po 
500 zł każdy. Koszt prawie jak w co najmniej  
3-gwiazdkowym hotelu z noclegiem.  
► Na jednej z plaż gminy Olsztynek będąc w sta-
nie nietrzeźwości matka opiekowała się 5-letnim 
dzieckiem. Dziecko zostało przekazane trzeź-
wemu opiekunowi, a kobieta za swoje nieroz-
sądne zachowanie zostanie ukarana przez sąd.  
► Na terenie jednej ze stacji benzynowych  
w gminie Olsztynek mieszkaniec stolicy Polski 
omyłkowo pozostawił portfel wraz z dokumen-
tami. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia poli-
cjanci w jednej z kieszeni portfela ujawnili 
dodatkowo susz roślinny oraz inne substancje 
odurzające, których posiadanie jest zabronione.  
Następnego dnia, do komisariatu policji zgłosił 
się właściciel portfela, który nie był zdziwiony 
znalezionym przez policjantów zawiniątkiem.  
O karze za posiadanie wyżej wymienionych sub-
stancji będzie decydował sąd.  
► Na terenie sąsiadujących gmin rabuś dokonał 
włamania do domku będącego w budowie. Przy-
były na miejsce patrol policji w wyniku spraw-
dzenia ujawnił złodzieja, który schował się  
w łóżku. Mężczyzna ten trafił do policyjnego 
aresztu, a o jego losie zdecyduje sąd.   

Policjanci z Olsztynka średnio w miesiącu zatrzy-
mują od 5 do 10 nietrzeźwych  kierujących. Bar-
dzo wielu jeździ bez uprawnień lub z aktywnym 
zakazem prowadzenia pojazdów i często są to ko-
lejne zatrzymania tych samych osób. Praktycznie 
każdego dnia policjanci zatrzymują do kontroli 
wspomniane pojazdy, gdzie kierowca nie posiada 
uprawnień lub ma zakaz prowadzenia pojazdów.  
 
Przypominamy, że za jazdę bez wymaganego 
prawa jazdy grozi kara od 1.500 zł i sądowy 
zakaz prowadzenia pojazdów. 

 
OPRAC. NA PODSTAWIE INFORMACJI  

KP W OLSZTYNKU 

Jednocześnie przypominamy 
Państwu: Strażacy nie mają 
obowiązku jeździć do gniazd os  
i szerszeni w domach prywatnych. 
Zwracamy się z prośbą o zrozumienie. 
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia lub życia, straż pożarna 
podejmuje interwencje, jednak  
w innych przypadkach, właściwymi 
instytucjami do likwidacji gniazd  
są firmy dezynsekcyjne.

W związku ze zbliżającym się 
sezonem grzewczym, apelujemy  
o dokonanie kontroli przewodów 
wentylacyjnych oraz dymowych  
i spalinowych, aby nasi najbliżsi 
byli bezpieczni. 

Rysopis podejrzanego:  
- wysoki,            - odstające uszy, 
- duże zęby,        - długa grzywa. 

POSZUKIWANY 
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1 września 1939 roku - tę 
datę zna każdy. Delegacja  
z naszej biblioteki składała 
kwiaty i uczestniczyła w uro-
czystości upamiętniającej 83. 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej na Cmentarzu 
Ofiar Faszyzmu w Sudwie. 

 
Wrzesień  
miesiącem szkoleń!  
Nasza koleżanka Kamila 

Kupiec poszerzała swoją wie-
dzę teoretyczną i umiejętno-
ści praktyczne na tegorocz-
nym 14. Forum Młodych 
Bibliotekarzy, które odbyło 
się na Śląsku. „Spotkanie 
umożliwia wymianę do-
świadczeń i dzielenie się 
swoimi pomysłami podczas 
wystąpień i warsztatów, co 
przekłada się na wzrost kom-
petencji zawodowych bib-
liotekarzy z krótkim stażem 
pracy. Równie ważnym ce-
lem, jaki od samego początku 
stawia przed sobą Forum jest 
integracja środowiska bib-
liotekarskiego”. Dwudniowe 
szkolenie zgromadziło blisko 
130 uczestników z całej Pol-
ski pod hasłem “Biblioteka 
w sercu”. Pierwszy dzień 
wykładów zaplanowano  
w Zabrzu, gdzie młodzi słu-
chacze dowiedzieli się, jak 
można wykorzystać komiks 
w pracy czytelnikami. Wzięli 
także udział w panelu dys-
kusyjnym pt. „ B jak Bib-
lioteka”, który odbył się 320 
metrów pod ziemią, w ko-

palni Guido. Drugiego dnia, 
w Katowicach, uczestnicy 
wysłuchali wykładów, „jak 
skutecznie zarządzać sobą  
w czasie, jak być kreatyw-
nym bibliotekarzem, jak ani-
mować i zacieśniać więzi  
z użytkownikami biblioteki 
oraz jak, będąc asertywnym, 
zadbać o dobrą komunikację 
w miejscu pracy”.   

 
Stałe zajęcia dla dzieci  
Po wakacjach wróciliśmy 

ze stałymi zajęciami dla na-
szych małych czytelników, 
tj. Klubem Malucha i Czy-
taniem Bajaniem. Miejsca 
na te zajęcia rozeszły się  
jak świeże bułeczki, co bar- 
dzo nas cieszy i  świadczy  
o ogromnym zainteresowa-
niu.  Od początku września 
odwiedzały nas dzieci ze 
szkół i przedszkoli. Około 
100 osób gościło w bibliotece 
na  wycieczkach szkolnych 
i lekcjach tematycznych.  

 
Narodowe Czytanie 
10 września w zabytkowej 

Wieży Ciśnień odbyło się 
olsztyneckie Narodowe Czy-
tanie „Ballad i romansów” 
Adama Mickiewicza. 

Spotkanie rozpoczęło się 
od ogłoszenia wyników Kon-
kursu Fotograficznego 
ogłoszonego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Olsz-
tynku. Zadaniem konkurso-
wym było wykonanie foto-
grafii nawiązującej do „Bal-

lad i romansów” A. Mickie-
wicza. W zgłoszeniu uczest-
nicy musieli uzasadnić, do 
którego utworu nawiązuje 
zdjęcie. Laureaci konkursu: 
I miejsce – Eryk Sieński,  
II miejsce – Bartłomiej 
Grzeszczak, III miejsce – 
Karolina Stec. 

Ballady i romanse” zostały 
opublikowane w czerwcu 
1822 roku w Wilnie jako 
główna część pierwszego 
tomu „Poezyj” Adama Mic-
kiewicza. Pisany w latach 
1819–1821 cykl wierszy wy-
znaczył początek dziejów 
poezji romantycznej w Pol-
sce, stając się dla nowej epoki 
jednym z najważniejszych 
punktów odniesienia. Do dziś 
wiersze tego cyklu są nie-
zwykle popularne, a ich 
współczesne znaczenie dla 
polskiej kultury potwierdza 

Rok Romantyzmu Polskie-
go, ogłoszony w 2022 roku  
z okazji dwóchsetlecia wy-
dania zbioru. 

W imprezie, jak co roku, 
wzięły udział olsztyneckie 
szkoły: Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Noblistów Polskich, 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
rotmistrza Witolda Pileckie-
go, Katolicka Szkoła Pod-
stawowa im. św. Jana Pawła 
II oraz Zespół Szkół im. 
Krzysztofa Celestyna Mron-
gowiusza. Przyjechali także 
uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Waplewie. Jak zawsze 
chętnie zaangażowały się  
w udział w tym wydarzeniu 
panie z Sekcji Literackiej 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Olsztynku. Jako nar-
rator wystąpił Pan Grzegorz 
Rudziński. 

Uczestnicy i goście spot-
kania mieli okazję wysłuchać 
sześciu utworów cyklu: „Ro-
mantyczność”, „Świteź”, 
„Świtezianka”, „Powrót taty”, 
„Pani Twardowska” i „Lili-
je”. 

Wszystkim opiekunom  
i uczestnikom oraz Panu 
Grzegorzowi Rudzińskiemu 
serdecznie dziękujemy za  
zaangażowanie i wzięcie 
udziału w Narodowym Czy-
taniu 2022. 

 
Finisaż wystawy 
Po raz pierwszy Miejska 

Biblioteka Publiczna w Olsz-
tynku miała okazję zorgani-
zować FINISAŻ wystawy. 
Żegnaliśmy się z prezento-
wanymi u nas pracami Pa-
ni Elżbiety Suchowieckiej  
w cyklu „Z rodzinnego  
albumu”. 

Nie tylko lektura

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
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Wizyta dzieci z Przedszkola Miejskiego w Olsztynku  / fot. MBP Olsztynek

Narodowe Czytanie “Ballad i romansów” A. Mickiewicza  / fot. MBP Olsztynek

►
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8-12 sierpnia - Pierwszy turnus 
zajęć dla dzieci i młodzieży „Waka-
cje z kulturą”. Wiele atrakcji cze-
kało na uczestników i wszystkie 
cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Były kulturalne wycieczki, 
zwiedzanie Teatru Jaracza w Olszty-
nie i różnych muzeów, dużo gier  
i zabaw, wspólne gotowanie oraz 
warsztaty rękodzielnicze i mu-
zyczne, a także kilka seansów filmo-
wych w kinie Grunwald. 
 

11 sierpnia - Czwartkowe Kon-
certy Letnie - tym razem Swings 
on Strings. Muzycy przenieśli 
olsztynecką publiczność do pierw-
szego półwiecza XX wieku. Usły-
szeliśmy prawdziwy cygański jazz. 
Jest to styl jazzu wykonywany  
w małych grupach, najczęściej  
4 osobowych i jest prawdziwą mu-
zyczną ucztą. 
 
19 sierpnia - Czwartkowe Kon-
certy Letnie - II Trap Festiwal 
Olsztynek. Na scenie wystąpiły 
ekipy z Olsztynka, Warszawy  
i Gdańska. Fani trapu mogli posłu-
chać GracuX, Szafę, Sens, DJ 
PoLX, Eryka G. Koncert zgroma-
dził sporą publiczność, która świet-
nie się bawiła. 
 
22-26 sierpnia - Drugi turnus let-
nich warsztatów „Wakacje z kul-
turą”. Podobnie jak pierwszy także 
cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem. Dzieci odwiedziły olszty-
necką Hutę Szkła, Muzeum Bu- 
downictwa Ludowego oraz Ochot-
niczą Straż Pożarną. W Olsztynie 
zwiedzali Teatr Jaracza oraz Wy-
stawę Machin Leonarda DaVinci. 

Nie zabrakło oczywiście czasu na 
zabawy, warsztaty plastyczne, mu-
zyczne i aktywne spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu. 
27 sierpnia - Za nami emocje ko-
lejnej edycji skate zawodów  
EXTREME JAM. Zawody są or-
ganizowane od wielu lat przez Mło-
dzieżową Radę Młodzieżową  
w Olsztynku oraz przez obecnego 
Burmistrza naszego miasta, pana 
Roberta Waraksę. Współorganizato-

rem jest grupa Warmia Riders oraz 
Miejski Dom Kultury, który wspiera 
wydarzenie od strony technicznej. 
Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com (wyniki zawodów na str. 32). 
 
1 września - Miejski Dom Kultury 
uczestniczył w uroczystych obcho-
dach upamiętniających 83. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej na 
Cmentarzu Ofiar Faszyzmu  
w Sudwie. Zapewniliśmy oprawę 

Miejski Dom Kultury w Olsztynku

►

Na uroczystość, która roz-
poczęła się 16 września  
o godzinie 18, przybyło wielu 
gości. Po krótkim powitaniu 
i przedstawieniu postaci Pani 
Elżbiety nastąpiła część mniej 
oficjalna. Sama autorka opo-
wiedziała o swoich pracach. 
Goście zadawali również py-
tania, na które otrzymywali 
wyczerpujące odpowiedzi. 
Zgromadzeni goście byli mię-
dzy innymi ciekawi skąd 
wziął się pomysł na ten cykl 
obrazów. Wiele zaintereso-
wania wzbudziła także tech-
nika w jakiej one powstały. 
Autorka ciekawie i wyczer-
pująco opowiadała na czym 
polega technika batiku. Moż-
na było także podejść do 
Pani Elżbiety i porozmawiać 
z Nią osobiście. 

Każdy z uczestników spot-
kania mógł również zabrać 
na pamiątkę folder dotyczący 
wystawy przygotowany spe-
cjalnie na tę okazję. 

Na gości czekała także 
kawa, herbata oraz słodki 
poczęstunek. Za zasponso-
rowanie ciasta dziękujemy 
Pani Emilii Witowicz „Cu-
kiernia Jagodzianka”.   

  II Edycja Ogólnopolskiej  
Akcji Czytelniczej  
„Czytamy z sercem” 
W tym roku po raz pierwszy 

włączamy się do akcji „Czy-
tamy z Sercem”. Finał wy-
darzenia odbył się 29 wrześ-
nia i łączył  świętowanie 
Ogólnopolskiego Dnia Głoś-
nego Czytania i Światowego 
Dnia Serca. Na naszym Fe-
cebook’u ukazał się filmik 

promocyjny z kilkudniowych 
zajęć, w których udział wzię-
ło około 100 uczestników. 
Celami biblioteki i akcji 
„Czytamy z sercem” było 
promowanie wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych lite-
ratury oraz czytelnictwa,  
a także propagowanie wiedzy 
o sercu. Koordynatorem wy-
darzenia była nasza koleżan-
ka Kamila Kupiec. 

Noc Bibliotek 
Miejska Biblioteka Pub-

liczna po raz kolejny włą-
czyła się do ogólnopolskiej 
akcji NOC BIBLIOTEK.  
30 września zaprosiliśmy na-
szych czytelników na godzinę 
18:00. „Magia Peru”, taki 
tytuł miało spotkanie z po-
dróżnikiem, Ryszardem So-
bolewskim. Warto wspom-
nieć, że objęte ono było Ho-

norowym Patronatem Am-
basady Peru w Polsce. Póź-
niej odbyło się jeszcze otwar-
cie wystawy prac pań z Sek-
cji Plastycznej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Olsztyn-
ku działającej przy Miejskim 
Domu Kultury.  

MBP OLSZTYNEK  
więcej informacji: 

www.bibliotekaolsztynek.pl 

Finisaż wystawy prac Elżbiety Sucho-
wieckiej (w środku) / fot. MBP Olsztynek

Spotkania w ramach akcji “Czytamy z sercem” - na zdjęciu klasa III 
ze Szkoły Podstawowej nr   / fot. MBP Olsztynek

►

 Czwartkowe Koncerty Letnie - II Trap Festiwal Olsztynek 
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techniczną oraz artystyczną, a pa-
ni dyrektor Katarzyna Waluk zło-
żyła kwiaty. 
 
3 września - Zakończenie se-
zonu wakacyjnego na plaży 
miejskiej w Olsztynku. Wspól-
nie z Referatem Promocji i Mu-
zeum Historii Olsztynka przy- 
gotowaliśmy szereg atrakcji dla 
mieszkańców gminy: gry i za-
bawy dla najmłodszych, wspólne 
ognisko oraz dyskoteka. Impreza 
była doskonałą okazją do wyko-
rzystania nowej wiaty (więcej  
o nowym obiekcie na plaży miej-
skiej na str. 2).  
Dziękujemy wszystkim za miło 
spędzony czas. 
 
10 września - Na zaproszenie soł-
tysa miejscowości Drwęck, pana 
Mariusza Kolca, Miejski Dom 
Kultury zorganizował wiejski fe-
styn. Mieszkańcom dziękujemy 
za wspólną zabawę.  
 
11 września - W tym dniu miał 
miejsce I Warmińsko-Mazurski 
Festiwal Natury, który został 
zorganizowany przez Ostoję Na-
tury. Mieliśmy przyjemność tech-
nicznie wspierać wydarzenie. 
 
Podczas Festiwalu odbył się kon-
kurs Kół Gospodyń Wiejskich. 
Dyrektor MDK, p. Katarzyna 
Waluk, zasiadała w komisji. 
Wszystkie stoiska doskonale się 
zaprezentowały, a zwyciężyły: 
 
I m. - KGW Mierki 
II m. - KGW Jagienki Gietrzwałd 
III m. - KGW Szymbruk 
 

12-14 września - Tradycyjnie  
o tej porze roku, Sekcja Pla-
styczna Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, prowadzona przez p. Ka-
tarzynę Waluk, wybrała się na wy-
jazdowy plener malarski. Tym 
razem gościli w urokliwym Ra-
szągu u wspaniałej  artystki Jo-
lanty Niedziela-Chudzik. Prace  
p. Joli możemy obejrzeć już od 
piątku w Olsztyńskiej Filharmo-
nii, a prace koła plastycznego 
UTW, działającego przy naszym 
Domu Kultury już w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Olsztyn-
ku. Serdecznie polecamy obie wy-
stawy. 
 
17 września - Olsztyneckie Do-
żynki Gminne w Mierkach, to 
powrót do wspaniałej tradycji 
sprzed lat. Obrzęd dożynkowy  
i liczne występy artystyczne przy-
gotowane przez Dom Kultury  
w Olsztynku oraz występ gwiazdy 
wieczoru, zespołu EratoX, to 
tylko część atrakcji. Podczas do-
żynek można było odwiedzić 
liczne stoiska Kół Gospodyń 
Wiejskich, które częstowały sma-
kołykami kuchni regionalnej, od-
wiedzić mobilną ekspozycję „Las 
w szkatułce” i skorzystać z atrak-
cji przygotowanych dla dzieci.  
 
18 września - W zaułku gotyckim 
przy Domu Mrongowiusza odbył 
się poruszający spektakl pt. 
„Eksperyment” (reż. P. Jankow-
ski) w ramach projektu TEART 
POLSKI. Dziękujemy MBL 
SKANSEN oraz ZS im. K.C. 
Mrongowiusza za użyczenie te-
renu oraz garderoby. 

  

Plener malarski w urokliwym Raszągu / fot. MDK Olsztynek Olsztyneckie Dożynki Gminne / fot. MDK Olsztynek

polecamy

Festyn wiejski w Drwęcku / fot. MDK Olsztynek

Zawody Extreme Jam 2022  / fot. MDK Olsztynek

►

Miejski Dom Kultury w Olsztynku 
ul. Chopina 29, tel. (89) 519 22 01,  
e-mail: mdk@olsztynek.pl
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Pierwsze półrocze zawod-
nicy WM Warriors Olsztynek 
zakończyli z prawdziwym 
przytupem. Na odbywają-
cych się w Stębarku Mist-
rzostwach Warmii i Mazur 
wystawiliśmy najliczniejszy 
skład ze wszystkich startu-
jących klubów. Olsztynek 
reprezentowany był przez 
ponad 20-osobową ekipę,  
a rywalizację zakończyliśmy 
z dorobkiem 12 medali i ty-
tułem najlepszego Seniora 
imprezy, który trafił do Pawła 
Jakubowskiego. 

Zwieńczeniem udanego po-
czątku sezonu była obecność 
naszych dwóch zawodniczek 
– Zofii Waśk i Wiktorii Ko-
mudy na konsultacjach Kadry 
Polski Kadetów w Kicklight, 
gdzie dziewczyny trenowały 
pod czujnym okiem trenerów 
kadry z najlepszymi zawod-
nikami w kraju. 

 
Wakacje nie dla każdego 
Okres wakacyjny to zazwy-

czaj okres roztrenowania  
w klubach. W przypadku 
starszej części naszego klubu 
był to jednak okres inten-

sywnych przygotowań do 
nadchodzących startów.  Już 
w sierpniu pierwszy spraw-
dzian formy pokazał, że 
Olsztynecki Kickboxing idzie 
w dobą stronę. Na turnieju, 
który odbył się w Gdańsku 

na plaży w Brzeźnie swoje 
starty zaliczyli Bartosz Pu-
rzycki, Paweł Jakubowski, 
Julia Waśk i Sebastian Per-
czyński. Nasi wojownicy 
wrócili bogatsi o medale, ale 
przede wszystkim o ogrom 

doświadczenia i wiary  
w swoje umiejętności. Swoje 
do dorobku klubowego do-
rzucił również Arkadiusz 
Skurski, który w Lidzbarku 
Warmińskim reprezentował 
Olsztynek na gali sportów 

walki Olympia Fight Night, 
gdzie skrzyżował rękawice 
z reprezentantem Bartoszyc 
pewnie wygrywając 3-0 po 
emocjonującym pojedynku.  

 
Nowy sezon  
– Nowe szanse 
Wrzesień to start nowego 

sezonu startowego i tym ra-
zem rozpoczęty został zma-
ganiami kadetów na Pucharze 
Polski Kicklight w Warsza-
wie. Naszą gminę reprezen-
towała Zofia Waśk. Zosia 
musiała rywalizować w wy-
ższej kategorii wagowej  
z powodu braku rywalek  
w swojej dywizji. Pokazała 
jednak kawał dobrego kick-
boxingu nieznacznie tylko 
przegrywając pojedynek  
o wejście do finału i osta-
tecznie kończąc rywalizację 
z brązowym medalem tej 
prestiżowej imprezy. 

 
WOJCIECH JAROSZ 

Ciężka praca przynosi efekty

SPORT

Lidzbarski Klub Sportów Walki Olympia - Arek Skurski / fot. Piotr Herbaczonek 

W piątkowe popołudnie 9 września 
oraz następnego dnia, w sobotę,  
w hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Noblistów Polskich od-
były się 2 mecze sparingowe drużyn 
piłki siatkowej PlusLigi: Indykpol 

AZS Olsztyn i Trefl Gdańsk. W wy-
darzeniu uczestniczył Burmistrz 
Olsztynka Robert Waraksa, który po-
witał wspomniane drużyny i wręczył 
im pamiątkowe gadżety. Burmistrz 
wspomniał, że chciałby, aby takie 

mecze częściej się odbywały i za-
wsze znajdzie się miejsce dla drużyn 
PlusLigi w Olsztynku. Pierwszy 
mecz sparingowy przegrał Indykpol 
AZS Olsztyn, a drugi zremisował.   
Mecze pierwszoligowych drużyn, to 

pierwsze tego typu sportowe wyda-
rzenia w Olsztynku. Przyciągnęły 
one wielu fanów siatkówki z na- 
szej gminy i całego województwa, 
a także kibiców z Pomorza.   

UM OLSZTYNEK

WIELKA SIATKÓWKA W OLSZTYNKU!

Zawodnicy Indykpol AZS Olsztyn i Trefl Gdańsk w tracie rozgrzewki / fot. UM Olsztynek
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1        Olimpia Olsztynek      3    9     3   0   0      20:4  
2        Wel Lidzbark Welski   3    6     2   0   1      18:4  
3        Orzeł Jan. Kościelny   3    6     2   0   1      6:3  
4        Ossa Biskupiec            3    3     1   0   2      10:15  
5        Olimpia Kisielice        4    0     0   0   4      5:33 

Poz    Drużyna                     M  Pkt  Z  R   P     Bramki

II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 3

Najmłodsze drużyny 
Olimpii od września roz-
poczęły zmagania ligowe. 
Drużyny Skrzatów, Żaków 
i Orlików grają turnieje 
WMZPN organizowane  
w Olsztynku i pobliskich 
miejscowościach.  

Nasi młodzi piłkarze ra-
dzą sobie bardzo dobrze. 
Rozgrywki te nie są punk-
towane, ale strzelamy dużo 
bramek i podnosimy swoje 
umiejętności. 

 
Dwie drużyny Młodzi- 

ka grały ligę od końca  
sierpnia i tutaj odniosły  

spore sukcesy. Zawodnicy  
z roczników 2010 i 2011 
są powoływani do kadry 
wojewódzkiej, co jest du-
żym sukcesem piłkarzy  
i trenerów. Jak się okazuje, 
z każdego klubu można 
zagrać w  kadrze.  
Życzymy im sukcesów  

i dużo strzelonych bramek, 
a Antosiowi dużo dobrych 
obron. 

Drużyna Juniora Młod-
szego reprezentuje klub  
w II Lidze WMZPN i to  
z dużymi sukcesami. Pod-
opieczni trenera Andrze- 
ja Szałkowskiego trenują  

w bardzo licznej grupie ok. 
25 zawodników i w nich 
widzimy teraz potencjał do 
dołączenia do pierwszego 
zespołu. Obecnie drużyna 
prowadzi w swojej grupie 
z kompletem zwycięstw. 

 
Drużyna seniorów na 

półmetku rundy jesiennej 
forBet IV ligi zajmuje 10 
miejsce z dorobkiem 10 
pkt. odnotowując 3 zwy-
cięstwa, 1 remis i 4 porażki 
(bilans bramkowy 11:14). 
Pokonała nas Pisa Bar-
czewo (3:1), Motor Lu-
bawa (2:1), Mrągowia 
Mrągowo (2:1) oraz Gra-
nica Kętrzyn (3:0). Na 
własnym stadionie wywal-
czyliśmy remis z Jeziora-
kiem Iława (1:1). Zwycię-
sko zakończyły się dla nas 
spotkania z Huraganem 
Morąg (3:2), Dobrym 
Miastem (1:0) oraz z wice-
liderem grupy Polonią 
Lidzbark Warmiński (3:1)! 

 Przygodę z Wojewódz-
kim Pucharem Polski za-
kończyliśmy w 3 kolejce 
przegrywając w Olsztynku 
z Jeziorakiem Iława (3:1). 

 
Mecze drużyny seniorów 

są transmitowane na ka-
nale YouTube Olimpia 
Olsztynek TV, zachęcamy 
do oglądania. 

 
 MKS OLIMPIA 

w Olimpii? 
Co słychać  

Zdjęcie z meczu drużyny Juniora Młodszego  
z Olimpią Kisielice, wygranego przez nasz zespół 
12:1 / fot. Olimpia Olsztynek

SPORT

Za nami emocje związane z EXTREME 
JAM 2022. Była to już dziewiąta edycja, 
podczas której uczestnicy wystartowali   
w dwóch kategoriach: hulajnoga i deska. 
Świetne umiejętności zawodników i pro-
fesjonalne prowadzenie Piotra Baumana 
wraz ze współorganizacją Warmia Riders 
zapewniły extra rozrywkę na zakończenie 
wakacji.  

 
POZNAJMY ZWYCIĘZCÓW: 
KATEGORIA HULAJNOGA 
I MIEJSCE - Kacper Małek 
II MIEJSCE - Ignacy Trębicki 
III MIEJSCE - Daniel Witkowski 
BEST TRICK - Kacper Woźniak 

KATEGORIA DESKOROLKA 
I MIEJSCE - Filip Krajewski 
II MIEJSCE - Miłosz Pawlicki 
III MIEJSCE - Maciej Kaleński 
BEST TRICK - Filip Krajewski 
 
Wszystkim Serdecznie dziękujemy !!!  
Zwycięzcom gratulujemy !!! 
 
Organizatorami wydarzenia są Miejski 

Dom Kultury w Olsztynku oraz Młodzie-
żowa Rada Miejska w Olsztynku. 

Inicjatywę wspiera Burmistrz Olsztynka 
oraz Restauracja Ratuszowa.   

AMELIA NYGA 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej

EXTREME JAM 2022

1        GKS LZS Wikielec     8    19   6   1   1      20:7  
2        Jeziorak Iława             8    17   5   2   1      24:14  
3        Polonia Lidzbark        8    15   5   0   3      24:14 
          Warmiński                    
4        Mamry Giżycko          8    15   5   0   3      21:18  
5        Mrągowia Mrągowo    8    15   5   0   3      21:16  
6        Znicz Biała Piska        8    14   4   2   2      20:13  
7        Granica Kętrzyn          8    12   3   3   2      15:12  
8        Motor Lubawa             8    12   3   3   2      15:16  
9        Polonia Iłowo              8    10   3   1   4      13:15  
10      Olimpia Olsztynek     8    10   3   1   4      11:14  
11       Dobre Miasto               8    10   3   1   4      20:16  
12      Tęcza Biskupiec          8    10   3   1   4      13:14  
13      Olimpia II Elbląg        8    7     2   1   5      16:20  
14      Rominta Gołdap          8    7     2   1   5      10:24  
15      Pisa Barczewo             8    5     1   2   5      10:24  
16      Huragan Morąg           8    4     1   1   6      11:27

Poz    Drużyna                     M  Pkt  Z  R   P     Bramki

forBET IV liga

Zapraszamy kibiców do zakupu szalików klubowych przed 
każdym meczem u kierownika klubu (cena 50 zł). 

Koszulki meczowe dla kibiców są dostępne po wcześniejszym 
zamówieniu i personalizacji. Czas oczekiwania około 3 tygodni 
(czas produkcji w R-GOL). Zamówienia należy składać przez 
facebook MKS Olimpia Olsztynek (cena 100 zł). 

Gadżety klubowe!

fo
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ZRAZY Z GRZYBAMI: 
• wołowina – 1 kg 
• kostka do mięs wołowa  

–1 sztuka 
• smalec do smażenia  

– 2 łyżki 
• mąka – 1 łyżka 
• śmietana – 1 łyżka 
• cebula – 2 sztuki  
• musztarda sarepska 
• majeranek 
• grzyby leśne świeże  

lub suszone moczone 
• chleb razowy – 3 kromki 
 
Wołowinę kroimy w plastry  
i rozbijamy tłuczkiem. Sma-
rujemy musztardą. Posypu-
jemy majerankiem. 
 
Farsz: 
Grzybki pokrojone w paski 
razem z cebulą podsmażamy 
na patelni. Doprawiamy do 
smaku pieprzem i odrobiną 
soli. Tak przygotowany farsz 
oraz kawałek razowego 
chleba nakładamy na plastry 
wołowiny. Zawijamy, spi-
namy wykałaczką. Obsypu-
jemy mąką. Smażymy na 
rozgrzanym smalcu. Ukła-
damy w garnku, zalewamy 
wodą. Dodajemy kostkę wo-
łową i dusimy pod przykry-
ciem około godziny (do 
miękkości mięsa). Na koniec 
doprawiamy śmietaną. Przed 
podaniem na stół usuwamy 
wykałaczki. Podajemy z ka-
szą gryczaną lub kluseczkami 
albo z ziemniakami, frytka-
mi. I oczywiście z buraczka-
mi. 
  
POTRAWKA  
Z KURCZAKA  
Z POREM: 
Pierś z kurczaka 
• kroimy w plastry 
• doprawiamy przyprawą  

do kurczaka  
• smarujemy na oleju  

(2 łyżki) na złoty kolor 
Por 1 sztuka i pieczarki  
10 sztuk 
• kroimy w plastry 
• smażymy 3-4 minuty 

razem z mięsem 
 
Przyprawę Knorr Fix Schab 
a`la Sroganoff mieszamy z 1 
szklanką wody i ½ szklanki 
śmietanki 30%. Dodajemy do 
mięsa. Gotujemy 10 minut. 
Podajemy z ryżem i surówką 
na przykład z białej kapusty. 

PIEROGI  
Z GRZYBAMI: 
• ½ kilograma mąki  
• 3 jajka 
• 1 szkl. gorącej wody 
• 1 łyżeczka soli  
Farsz: 
• suszone grzyby – około  

1 szklanki 
• pieczarki – 10 sztuk 
• czosnek – 2 ząbki 
• cebula – 1 sztuka 
• masło – 1 łyżka 
• bulion grzybowy – 1 

kostka 
 
Mąkę łączymy z jajkami, 
solą oraz gorącą wodą. Za-
gniatamy ciasto i odstawiamy 
do odpoczynku (30 minut). 
Suszone grzybki - około 1 
szklanki – moczymy i drobno 
kroimy. Dodajemy 10 drobno 
pokrojonych pieczarek oraz 1 
cebulę i 2 posiekane ząbki 
czosnku. Wszystkie składniki 
farszu podsmażamy na maśle 
(1 łyżka). Dodajemy 1 kostkę 
bulionu grzybowego. Gotu-
jemy, aż cały płyn odparuje. 
Odstawiamy do wystygnię-
cia.  
Ciasto na pierogi wykładamy 
na stolnicę posypaną mąką  
i cienko rozwałkowujemy. 
Szklanką wycinamy kółka, 
nakładamy farsz, zlepiamy. 
Gotujemy w lekko osolonej 
wodzie 5 minut. Podajemy 
polane masłem i obsypujemy 
pokrojoną natką pietruszki.  
 
ZIEMNIAKI  
FASZEROWANE: 
• 6 dużych ugotowanych 

ziemniaków  
• 300 g mięsa mielonego 
• 1 cebula (kroimy w drobną 

kostkę) 
• 3 ząbki czosnku  

(miażdżymy w prasce) 
• 120 g żółtego sera 
• olej do smażenia (2 łyżki) 
• sól, pieprz, papryka słodka 

do przyprawienia mięsa 
 
Na patelni z rozgrzanym ole-
jem smażymy mięso, cebulę, 
czosnek plus przyprawy 
(wedle uznania) około 10 
minut. 
Ziemniaki przekrój na pół 
(wzdłuż) i wydąż każdą po-
łówkę, aby można było wło-
żyć do niej farsz. 
Wydrążone ziemniaki  oraz 
potarkowany ser żółty dodaj 

do mięsa. Wyrób dobrze farsz 
i nadziej nim ziemniaki. Bla-
chę wyłóż papierem do pie-
czenia. Poukładaj nadziane 
ziemniaki. Zapiekamy 20 mi-
nut w temperaturze 2000C. 
Podajemy z łyżką śmietany, 
pomidorami z cebulką. Obsy-
pujemy natką pietruszki. 
Faszerowane ziemniaki, to 
niezwykle proste i bardzo 
smaczne danie. Można poda-
wać je z różnymi farszami. Ja 
proponuję tym razem farsz 
mięsny, ale może być rów-
nież farsz grzybowy, twaro-
gowy lub warzywny. 
 
KREMÓWKA  
Z OWOCAMI Z CIASTA 
FRANCUSKIEGO: 
Ciasto francuskie: 
• kroimy na 16 części 
• układamy na blaszce  

wyłożonej papierem  
do pieczenia 

• piekarnik nagrzany do 
2000C – pieczemy około 
15 minut 

• studzimy upieczone  
ciasteczka 

Krem: 
• 500 ml śmietanki  

kremówki 
• 2 łyżki cukru pudru 
• cukier waniliowy 
• śmietan-fix 1 opakowanie 
Wszystkie składniki kremu 
miksujemy na sztywną masę. 
Odstawiamy do lodówki. 
Owoce: 
• truskawki (kroimy  

w mniejsze części) 
• maliny (świeże) 
• dżem 
 
Na co drugi kawałek ciasta 
układamy owoc (obsypany 
cukrem) lub smarujemy deli-
katnie dżemem. Kładziemy 
krem (podzielmy go sobie na 
8 części, bo tyle będzie cias-
tek). Zamykamy drugim ka-
wałkiem ciastka. Całość ob- 
sypujemy cukrem pudrem. 
 
SAŁATKA Z BURAKÓW 
I PAPRYKI: 
• buraki – 2 kg (ugotowane  

i pokrojone w cienkie  
plasterki) 

• cebula – 5 sztuk (kroimy  
w paseczki) 

• papryka – 7 sztuk (kroimy 
w paseczki) 

Zalewa: 
• 1 szkl. wody 

• 1 szkl. cukru 
• ½ szkl. oleju rzepakowego 
• ½ szkl. octu (10 %) 
• 1 łyżka soli 
 
Wszystkie podane wyżej 
składniki zagotować. 
Pokrojone warzywa zalać go-
rącą zalewą i odstawić na 
kilka godzin. Sałatkę wkła-
damy do słoików. Pasteryzu-
jemy 15 minut. 
 
SURÓWKA  
Z BIAŁEJ KAPUSTY  
(bez pasteryzacji może stać  
w lodówce do 3 miesięcy) 
• kapusta biała – 3 kg  

(poszatkować drobno) 
• cebula – 4 sztuki (kroimy 

w paseczki) 
• marchew – 4 sztuki  

(tarkujemy na dużych 
oczkach) 

• cukier – ½ szklanki 
 
Mieszamy wszystkie warzy-
wa, dodajemy cukier i ugnia-
tamy, aż zmiękną. 
Zalewa: 
• ½ szkl. cukru 
• ¾ szkl. octu 10% 
• 1 szkl. wody 
• 1 ½  szkl. oleju  

rzepakowego 
• 2 łyżki soli 
 
Wszystkie składniki zagoto-
wać. 
Gorącą zalewę dodać do ka-
pusty. Wymieszać. Wszystko 
wkładamy do słoików. Tak 
przygotowaną surówkę wsta-
wiamy do lodówki. Surówka 
ta bez pasteryzacji wytrzy-
muje do 3 miesięcy. Pyszna  
i zdrowa – gotowa do każ-
dego obiadu.  
 
Proste i szybkie w wykona-
niu sałatki surówki zimą 
zjemy z ogromną przyjemno-
ścią. U mnie do zimy jeszcze 
daleko, ale słoiczki znikają  
w oka mgnieniu. Polecam, są 
pyszne i zdrowe.  
Jesienią zmienia się nasze 
menu. Siadając do stołu 
chcemy zjeść coś smakowi-
tego, rozgrzewającego i kon-
kretnego.  
 
Serdecznie pozdrawiam ży-
cząc Państwu pięknej, sło-
necznej i bogatej w grzyby 
jesieni. 

EWA WARAKSA 

Kulinarny kącik  Ewy

EWA WARAKSA

Przeglądając swoją za-
mrażarkę i robiąc w niej 
miejsce na zebrane maliny, 
jeżyny, grzybki, natkę piet-
ruszki, selera itp. dobro 
wyjęłam mięso. Kawałek 
schabu, karkówki, kilka 
drobnych żeberek, boczek. 
Mięso, które zalegało mi 
tam od tygodni. Pokroiłam 
wszystko na drobne ka-
wałki. Obsypałam solą, 
pieprzem, majerankiem 
oraz czosnkiem granulo-
wanym. Podsmażyłam na 
smalcu na złoty kolor. 
Ułożyłam w słoiczki po 
kawałku każdego mięsa. 
1,5 litra wody zagotowa-
łam dodając kostkę dro-
biową i wołową oraz 
tłuszcz z patelni po ob-
smażonym mięsie i zago-
towałam. Mięso w słoicz-
kach zalałam rosołem do 
¾ objętości. Zakręciłam 
zakrętkę. Na blachę wy-
sypałam 1 kg soli. Na nią 
postawiłam 8 słoików (bo 
tyle mi wyszło). Pastery-
zowałam 4,5 godziny  
w temperaturze 1300C. 

Po kilku dniach otwo-
rzyłam pierwszy słoiczek. 
Pachniał pięknie, smako-
wał jeszcze lepiej. Po-
wstały smalec ze świeżym 
chlebem i kiszonym ogór-
kiem był niesamowicie 
smaczny. Pieczone mięsko 
można zjeść na zimno  
z pieczywem lub z po-
wstałej galaretki zrobić 
sos do mięsa. Wystarczy 
tylko zagęścić i podać  
z frytkami i surówką. 
Obiad gotowy jest w kilka 
chwil. Serdecznie pole-
cam. 

To tylko taka moja mała 
propozycja dla Pań, aby 
przejrzały swoje zamra-
żarki i zamieniły swoje 
zapasy mięsa na coś pysz-
nego. Takiego, jak robiły 
to nasze babcie i mamy 
dawno temu zamykając 
je w słoiczkach.  

W dzisiejszym numerze 
proponuję Państwu:     ► 
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Poziomo: 
1) reprezentacja Polski, 5) uprawiany z hakiem,  
9) historyk z cytatu, 10) pierwszy na mecie,  
11) trzeba do niej mówić, 12) pierwsza z kolei,  
13) wszyscy żołnierze, 14) treść na cześć, 15) karat 
na okrągło, 16) część karczmy, 18) kobieta pod 
wpływem alkoholu, 19) nie rozmawia z dziadem,  
21) stan po kontroli NIK-u, 23) szkolna 
dziennikarka, 24) podróżuje w trampkach,  
25) państwo w Nigerii, 26) musi się zgadzać,  
27) ma szczytne cele 
 
Pionowo: 
1) więźniarka, 2) niebezpieczna księgowość,  
3) podrabiany dyktator, 4) zakaz organizowania gali, 
6) wina z miodu, 7) człowiek w masce, 8) grzeje  
w kozakach, 16) polecenie pasterza, 17) z archiwum 
X, 19) światły naukowiec, 20) nic, 22) autostop

1

Krzyżówka nr 263

Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartkach  
pocztowych do 15 listopda 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 262 było 
przysłowie polskie: “Lepsze jest wrogiem dobre-
go”, nagrodę (kartę podarunkową) wylosowała 
Klaudia Lewicka.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18, utworzą rozwiązanie (myśl łacińska):

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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

autor krzyżówki: Wiesław Gąsiorowski
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reklama

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 

07-09.10.2022 Olsztynek  
/ parking przy Placu św. Piotra /  
- otwarte od 12:00 do 20:00  
 
Jedna z atrakcji największych parków 
rozrywki na świecie zamontowana na 
kołach. Niesamowita zabawa dla 
każdego, pełna specjalnych efektów, 
takich jak ruchoma platforma, wiatr, 
woda, magiczne okulary, klakson, dym, 
smyrające żyłki, wibracje i świetny 
system audio. Do kina mogą 
przychodzić dzieci jak i dorośli. 
Repertuar obejmuje bajki, kolejki 
górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. 
Wielka ciężarówka, której ściana sali 
rozkłada się na bok, ozdobiona jest 60 
metrowymi światełkami led, wygląda 
bardzo efektownie. Największy mobilny 
ekran w Europie zapewnia nieziemskie 
odczucia. Show zaskoczyło już wielu 
ludzi w całej Polsce, teraz czas na 
ciebie! 
 
Uwaga w pierwszy dzień rozdajemy 
zaproszenia rabatowe na następne dni ! 
 
Bilety Kupujemy bezpośrednio  
przed seansem w KASIE KINA. 
Repertuar tworzymy na bieżąco.

polecamy



8.10.2022 SOBOTA 17.00  
SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku 
Bilety: Miejski Dom Kultury / www.biletyna.pl

polecamyogłoszenie płatne

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KWW PAWŁA PIETRZAK


