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W zawodach wzięło udział ośmiu
uczestników. Zwyciężył Sebastian
Majewski, drugie miejsce zajął
Radosław Nowicki,  a trzecie
Marek Arcipowski. Czwarte
miejsce wywalczył Ireneusz
Pniewski.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i puchary, które wręczył
Przewodniczący Rady Miejskiej w

Olsztynku Andrzej Wojda.
Organizatorem zawodów była
Rada Sołecka w Mierkach.
Za pomoc w organizacji dziękuje-
my sędziom turnieju: Maciejowi
Obrębskiemu i Kamilowi Wojdzie.
Dziękujemy również uczestnikom i
przybyłym kibicom.

Halina Żydecka

We mszy świętej udział wzięły
władze gminy - Burmistrz Olsztyn-
ka Artur Wrochna oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Olsz-
tynku Andrzej Wojda, radni oraz
dyrektorzy placówek oświatowych,
inst ytucji  i  zakładów pracy z
terenu gminy, a także przedstaw-
iciele pocztów sztandarowych i
flagowych: Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Polit y -
cznych Koła Miejsko-Gminnego w
Olsztynku, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszt ynku, Koła
Pszczelarzy w Olsztynku, Zespołu
Szkół im. K. C. Mrongowiusza w
Olsztynku, I Liceum Ogólnoksz-
tałcącego im. Jacka Kacz-
marskiego w Olsztynku, Gim-

nazjum im. Noblistów Polskich w
Olsztynku, Gimnazjum SPSK im.
Św. Jana Pawła II w Olsztynku i
Szkoły Podstawowej w Olsztynku.
Przed rozpoczęciem mszy dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów
pod pamiątkowymi tablicami -
Sybiraków i żołnierzy poległych
na wszystkich frontach oraz
jeńców stalagu IB Hohenstein.

Po mszy klasa mundurowa z
Zespołu Szkól w Olsztynku jako
kompania honorowa poprowadz-
iła przemarsz ulicami miasta pod
pomnik Orła Białego, gdzie dele-
gacje złożyły wieńce i wiązanki
kwiatów. Uroczystość odbyła się
zgodnie z ceremoniałem
wojskowym.

Burmistrz w swoim wystąpie-
niu przywołał bohaterów tamtych
wydarzeń i twórców nie pod -
ległego bytu naszego państwa,
wszystkich tych, którzy naród pols-
ki prowadzili po trudnej i znac-
zonej krwią drodze ku wolności i
demokracji.

Druga część uroczystości od -
była się wieczorem w sali wid-
owiskowej Gimnazjum im.

Noblistów Polskich. Olsztyneckie
przedszkolaki zatańczyły Mazura
Ułańskiego, a chóry Arte Del
Canto oraz Swojska Nutka wykon-
ały pieśni patriotyczne. Zwieńcze-
niem był koncert „Pamięci Józefa
Piłsudskiego” w wykonaniu Ka -
peli Jakubowej. Program przygo-
tował Miejski Dom Kultury w Ol -
sztynku.
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Gminne obchody 98. rocznicy 
odzyskania niepodległości

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę  w kościele
parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa koncelebrowa-
na przez ks. prałata Henryka Madeja i ks. dziekana Stanisława
Pietkiewicza.

Turniej Tenisa Stołowego w Mierkach

Z okazji Święta Niepodległości w dniu 12 listopada br. w świetlicy
w Mierkach po raz drugi odbył się „Turniej Tenisa Stołowego”.

4 grudnia br. w kościele pw. Błogosławionej Anieli Salawy w Olsz-
tynku odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Olsztynku, koncelebrowana przez ks. kan. Sławomira
Piniahę – proboszcza parafii pw. Błogosławionej Anieli Salawy w Olsz-
tynku, ks. kan. dr Michała Tunkiewicza – nauczyciela akademickiego,
kapelana Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w
Olsztynie oraz ks. kan. Tadeusza Alickiego – archidiecezjalnego dusz-
pasterza ludzi uzależnionych. 

We mszy wzięły udział poczty sztandarowe Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Olsztynie, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Nidzicy oraz
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olszt ynku wraz z prezesem
Krzysztofem Wieczorkiem oraz członkami koła, a także goście hon-
orowi: przedstawiciele władz samorządowych Olsztynka, władz
związków pszczelarzy i nadleśnictw.

Po mszy odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe wszystkich
członków olsztyneckiego koła. 

Podczas obchodów Srebrną Odznaką PZP uhonorowano Jana
Kajetaniaka.

Wręczono również legitymacje dwóm nowoprzyjętym członkom w
poczet Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku: Sylwestrowi
Rutkowskiemu i Andrzejowi Wojdzie. 

Wszyscy członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku
otrzymali odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Święto Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Olsztynku 
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1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki zabu-
dowanej budynkiem murowanym (pomieszczenie gospodarcze) oznaczonej w
ewidencji gruntów numerem 38/9 o pow. 460 m2 położonej przy ul. Składo -
wej w   Olsztynku, obręb nr 4, woj. warmińsko-mazurskie, KW
OL1O/00064280/5. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 75.000,00 zł (słownie:
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium w wysokości 8.000,00 zł (słown-
ie: osiem tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia
4.01.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007
2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty
uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie
konta). Działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
oznaczonym na  rysunku planu symbolem 1MU. Nieruchomość gruntowa
znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta  Olsztyn-
ka, wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ w Olsztynie z dnia
20.02.1961 r. pod nr A-537 oraz na terenie nawarstwień kulturowych
starego miasta Olsztynka wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ w
Olsztynie z dnia 01.09.1992 r. pod nr C-163. Inwestycje należy prowadzić po
uzyskaniu pozwolenia WKZ. Prace ziemne w obrębie tej działki wymagają
poprzedzenia ich badaniami archeologicznymi, na prowadzenie których
należy uzyskać pozwolenie WKZ.
Przez działkę przechodzi przewód telekomunikacyjny i przewód kanalizacyjny
ogólnospławny oraz umiejscowione są trzy studzienki kanalizacyjne.
Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w pok. Nr 1 Urzędu
Miejskiego w Olsztynku.
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabu-
dowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 64/11 o pow. 2677 m2

położonej w  obrębie Królikowo gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie,
KW OL1O/00049987/0. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 36.000,00 zł (słownie: trzy-
dzieści sześć tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie
doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy
tysiące pięćset złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia
4.01.2017  r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007
2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty
uznaje się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie
konta). Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gm. Olsztynek. Na działkę nr 64/11 została
wydana decyzja Nr 39/2016 r. z dn. 29.03.2016 r. o warunkach zabudowy
ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w obrębie Królikowo gm. Olsztynek. Wzdłuż
zachodniej granicy działki przebiegają dwa przewody telekomunikacyjne.
Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2017 r. o godz. 10:10 w pok. nr 1 Urzędu
Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.
3. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabu-
dowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 64/13 o pow. 3034 m2

położonej w  obrębie Królikowo gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie,
KW OL1O/00049987/0. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 40.000,00 zł (słownie: czter-
dzieści tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony
23% podatek VAT. Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 4.01.2017  r. na
konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień
wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Dla przed-
miotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gm. Olsztynek. Na działkę nr 64/13 została wydana decyzja Nr
38/2016 r. z dn. 29.03.2016 r. o warunkach zabudowy ustalająca warunki
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w obrębie Królikowo gm. Olsztynek. Wzdłuż zachodniej grani-
cy działki przebiegają dwa przewody telekomunikacyjne.
Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2017 r. o godz. 10:20 w pok. nr 1 Urzędu
Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.
4. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabu-
dowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8/57 o pow. 4215 m2

położonej w  obrębie Ząbie gm. Olsztynek woj. warmińsko-mazurskie, KW
OL1O/00051944/4. Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek.
Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 216.000,00 zł (słownie:
dwieście szesnaście tysięcy złotych). Do ceny działki zostanie doliczony 23 %
podatek VAT. Wadium w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa
tysiące złotych) należy wpłacić gotówką lub przelewem do dnia 4.01.2017 r.
na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169
0003 w Banku Spółdzielczym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień
wpływu środków finansowych na konto Urzędu – uznanie konta). Dla przed-
miotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gm. Olsztynek. Na działkę tę została wydana decyzja Nr 28/2016 o
warunkach zabudowy z dnia 4.03.2016 r., ustalająca warunki zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w obrębie Ząbie gm. Olsztynek. Działka położona
jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko - Ramudzkiej
i obszarze Natura 2000. Działka położona jest w pobliżu jeziora Łańskiego,
na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego Rybaczówka. Przez południową
części działki przebiega linia telekomunikacyjna.
Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2017 r. o godz. 10:30 w pok. Nr 1 Urzędu
Miejskiego w Olsztynku.

5. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabu-
dowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 238/7 o pow. 1834 m2

położonej przy ul. Głogowej w Olsztynku, obręb Nr 2, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00051800/3. Nieruchomość stanowi własność
Gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę
90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej
ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości
9.000,00  zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub
przelewem do dnia 4.01.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku
Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsz-
tynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest  na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem
MN-1.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w pok. nr 1 Urzędu
Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.
6. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabu-
dowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 238/6 o pow. 2016 m2

położonej przy ul. Grabowej w Olsztynku, obręb Nr 2, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00051800/3. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieru-
chomości stanowi kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Do wyli-
cytowanej ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w
wysokości 10.000,00  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić
gotówką lub przelewem do dnia 4.01.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdziel-
czym w Olsztynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finan-
sowych na konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest  na terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem MN-1.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:10 w pok. nr 1 Urzędu
Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.
7. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabu-
dowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/10 o pow. 863 m2

położonej przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb Nr 1, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Nieruchomość stanowi własność
Gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę
55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do  wylicytowanej
ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości
6.000,00  zł (słownie: sześć tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub
przelewem do dnia 4.01.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku
Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsz-
tynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem
MN-1.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:20 w pok. nr 1 Urzędu
Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.
8. Drugi przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży działki niezabu-
dowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 4/11 o pow. 833 m2

położonej przy ul. Wilczej w Olsztynku, obręb Nr 1, woj. warmińsko-
mazurskie, KW OL1O/00087362/1. Nieruchomość stanowi własność
Gminy Olsztynek. Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę
53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Do wylicytowanej
ceny ww. działki zostanie doliczony 23% podatek VAT. Wadium w wysokości
5.000,00  zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić gotówką lub
przelewem do dnia 4.01.2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Olsztynku
Nr 33 8823 0007 2001 0000 0169 0003 w Banku Spółdzielczym w Olsz-
tynku (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta). Działka położona jest  na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem
MN-1.
Przetarg odbędzie się 10 stycznia 2017 r. o godz. 10:30 w pok. nr 1 Urzędu
Miejskiego w Olsztynku ul. Ratusz 1.
Wpłacone wadium na przetarg:
- zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba

wpłacająca wygra przetarg,
- nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, która wygra przetarg odstąpi od zawarcia
aktu notarialnego,
- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wpłacić przez
oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na
przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone w zwykłej formie przez nie -
obec nego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego
imieniu i składania oświadczeń związanych z udziałem w przetargu. 
Osoba prawna przystępująca do przetargu winna być reprezentowana przez
uprawnionego przedstawiciela lub przez pełnomocnika właściwie umocow-
anego. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości płatna jest jednorazowo
przed podpisaniem umowy notarialnej. 
Burmistrz Olsztynka może odwołać ogłoszone przetargi z uzasadnionej przy-
czyny.
Ogłoszenia o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Olsztynku
oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP. Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olsztynku w Referacie Inwestycji, Nieru-
chomości i Planowania pok. Nr 16 lub pod nr tel.  89 519 54 85.

BURMISTRZ OLSZTYNKA
ogłasza przetargi ustne nieograniczone w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych i zabudowanych:
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- Nadzór nad całokształtem spraw księgowych i podatkowych firmy,
- Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółki na tere-

nie SSE,
- Sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat,
- Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
- Opracowywanie analiz finansowych dla potrzeb wewnętrznych firmy,
- Reprezentowanie spółki przez US, ZUS, i innymi instytucjami,
- Prowadzenie kadr spółki,
- Monitorowanie zmian przepisów z zakresu prawa podatkowego i

finansowego, bez konieczności zamykania roku 2016

Wymagania: 

- Wykształcenie wyższe kierunkowe /finansowe lub ekonomiczne/,
- Minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku księ-

gowego,
- Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,

przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
- Samodzielność,
- Inicjatywa oraz dokładność i systematyczność w wykonywaniu

swoich obowiązków,
- Mile widziana znajomość j. angielskiego,

Oferujemy: 

- Stabilną pracę w rozwijającej się firmie
- Pracę w etycznym i profesjonalnym środowisku, działającym w opar-

ciu o najwyższe standardy
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wynagrodzenie - do ustalenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:
kadry@europrofil.co  Prosimy o załączenie CV oraz listu motywa-
cyjnego.

EUROPROFIL SP. Z O.O.
Spółka zajmuje się produkcją artykułów z tworzyw sztucznych dla budownictwa.  Funkcjonuje na rynku

już od wielu lat i ma ustabilizowaną pozycję w reprezentowanym segmencie.

Główny Księgowy/Główna Księgowa
Miejsce pracy: Olsztynek

Region: warmińsko-mazurskie

Poszukujemy osoby na stanowisko Główny Księgowy/Główna Księgowa, 
do której zadań należało będzie:
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Zapracowani robotnicy z brud-
nych fabryk,mieszkający w
obskurnych, ciasnych kamienicach
mogli tylko marzyć o zielonych
ogrodach. W XIX wieku w
Europie zachodniej rodzą się idee
tworzenia zielonych enklaw w ro -
bot niczych dzielnicach. Powstają
parki ogólnodostępne oraz ogrody
działkowe dla rodzin robotniczych.

    Pierwsze ogrody działkowe
na ziemiach polskich zostały za ło -
żone w Grudziądzu przez doktora
Jana Jalkowskiego w 1897 roku.
Później nastąpił rozwój tej formy
rekreacji, szczególnie dynamicznie
w czasach Polski Ludowej. Władze
komunistyczne przywiązywały
dużą wagę do przekazywania w
użytkowanie znacznych obszarów
ziemi rodzinom robotniczym. Już
w 1946 roku ukazał się dekret o
ogrodach działkowych nadający
im rolę instytucji użyteczności pub-
licznych, a trzy lata później uch-
walono ustawę o pracowniczych
ogrodach działkowych, która
zapewniała otrzymanie ogrodów
jedynie ludziom pracy. 

    W powojennym Olsztynku
sytuacja ludności była wręcz
tragicz na. Spalone i ograbione
mia steczko nie mogło zapewnić
bytu swoim mieszkańcom. Każdy
musiał radzić sobie sam. Wyna-
grodzenie otrzymywane za wy ko -
nywaną pracę nie wystarczyło
nawet na niezbędne potrzeby i

dlatego większość mieszkańców
Olsztynka trudniła się rolnictwem.
Władze miasta przekazywały w
użytkowanie działki rolne, na
których uprawiano warzywa, ziem-
niaki, zboże. W miasteczku pojaw-
iło się mnóstwo chlewików i ro z wi -
nęła się hodowla zwierząt. Ho do -
wano krowy, świnie, króliki, kozy i
przede wszystkim drób – kury,
kaczki, gęsi. Uprawa ziemi i ho do -
w la dostarczały surowców dla
domowych gospodarstw. Mimo
ubóstwa w sklepach, w domach
nie brakowało owoców, warzyw,
mięsa, mleka i różnych prze two -
rów gromadzonych na zimę. Było
to wynikiem ogromnej pracy i
zapobiegliwości ludzi doświadc-
zonych okropnościami, szczegól-
nie głodem, z okresu wojny.

Inna forma wspierania bied-
niejszych rodzin, głównie robot-
niczych, to pracownicze ogrody
działkowe. Były to ogrodzone tere-
ny ziemi uprawnej w miastach i
osiedlach, podzielone na nie wiel -
kie działki (3-5 arów), z czasem
wyposażone w infrastrukturę –
woda, energia elektryczna, urzą -
dze nia sanitarne lub socjalne. Mia -
ły na celu zapewnienie dział kow -
com wypoczynku po pracy oraz
dostarczenie płodów ogrodniczych
na własne potrzeby. Do 1980
roku pracownicze ogrody dzi-
ałkowe były organizowane przez
prezydia rad narodowych i zakłady

pracy. Od 1981 roku są zakładane
przez Polski Związek Działkow-
ców, samodzielną i sa morządną
organizację spo łecz ną. W 2005
roku, na mocy ustawy, pracown-
icze ogrody działkowe zo sta ły
przekształcone w rodzinne ogrody
działkowe (ROD). Obecnie w
Polsce jest około 5000 rodzinnych
ogrodów działkowych, zajmują-
cych powierzchnię ponad 44
tysiące hektarów. Na tym obszarze
funkcjonuje ok. 966 tysięcy za gos -
podarowanych działek rolnych,
które dostarczają rocznie ponad
500 tysięcy ton warzyw i owoców. 

Rodzinne ogrody działkowe
wypełniają niezwykle ważne cele
społeczne, ekologiczne, zdrowotne
i gospodarcze. Zaspokajają wy po -
czy nkowe i rekreacyjne potrzeby
ludności poprzez umożliwienie
upraw ogrodniczych. Umożliwiają
integrację wielopokoleniową ro -
dziny, stwarzają warunki do wy po -
czynku dla osób starszych i dzieci
w zdrowym otoczeniu. Pomagają
przy wrócić przyrodzie i spo łe -
czeństwu tereny zdegradowane
przy rodniczo, przyczyniają się do
ochrony środowiska i tworzenia
terenów zielonych dla aglomeracji
miejskich. Dają możliwość reali-
zowania pasji przyrodniczych oraz
dostarczają w dużych ilościach
zdrowe owoce i warzywa. Dla wie -
lu ludzi, szczególnie starszych i sa -
mot nych, przebywanie i praca na

działce stają się sensem życia.
Pierwsze ogrody działkowe w

powojennym Olsztynku powstały
w 1947 roku przy ulicy Sien kie -
wicza. Użytkowały je rodziny kole-
jarzy tworzących liczną i dobrze
zorganizowaną grupę zawodową.
Później powstawały kolejne działki
należące do przedstawicieli innych
zawodów. W 1958 roku było na
terenie Olsztynka 62 użytkown-
ików działek ogrodniczych. W tym
samym roku, 24 listopada, odbyło
się pierwsze zebranie wyborcze
użytkowników ogrodów dzi-
ałkowych, dając podstawę prawną
do dalszej działalności. Wybrano
Zarząd POD w składzie: Bolesław
Tymul, Paweł Pieśko, Stanisław
Milecki, Bronisław Staszewski i
Bernard Klonowski. Pierwszym
przewodniczącym został Tymul
Bolesław i pełnił tę funkcję do
1967 roku. Ogrody działkowe były
położone przy ulicy Sienkiewicza i
Daszyńskiego. Zarząd POD zaj-
mował się przydzielaniem działek,
zbierał opłaty za użytkowanie,
sprawdzał staranność w zagospo-
darowaniu ziemi. Za staranną
uprawę wręczano listy pochwalne,
a za złe gospodarowanie odbiera-
no działki. Dużym osiągnięciem
była budowa ogrodzenia oraz
doprowadzenie wody. W 1967
roku na przewodniczącego POD
wybrano Jerzego Rowińskiego a
gospodarzem został Jan Obo -
lewicz. Kolejni przewodniczący
ogrodów działkowych to Romuald
Tymul, Adam Sokół i Andrzej
Sokół, pełniący tę funkcję do
chwili obecnej.

W latach 70-tych jest widoczne
duże zainteresowanie posia da -
niem ogrodów działkowych, chęt-
nych było tak dużo, że przydział
następował w drodze losowania.
Wprowadzono też podział na dzi-
ałki stałe i czasowe. Sto so wano
różne formy aktywizacji działkow-
ców, przyznając odznaki („Dzi-
ałkowca”), dyplomy, l isty
pochwalne i nagrody pieniężne za
prace społeczne. Zły użyt ko w nik
działki mógł być pozbawiony
prawa użytkowania, a nawet
członkostwa w POD. Na działkach
stałych ich użytkownicy otrzymy-
wali pozwolenie na budowę
altanek. W 1978 roku władze

COŚ Z HISTORIICOŚ Z HISTORII

Rodzinne Ogrody Działkowe

Ziemia zawsze odgrywała niezwykle ważna rolę w życiu ludzi. Karmiła i dawała bogactwo jej wła-
ścicielom. O ziemie toczono nieustanne wojny. Ziemia była i jest najlepszą lokatą kapitału, jej posiada-
nie daje radość z obcowania z przyrodą, a fizyczna praca uszlachetnia i wzmacnia siły witalne. 

Do pełni szczęścia nie potrzeba setek hektarów, wystarczy taki areał, który można uprawiać samo-
dzielnie, nawet przy pomocy przysłowiowego szpadla. Dla ludzi mieszkających na wsi posiadanie
kawałka ziemi nie sprawiało większego problemu, gorzej było w wielkich, przemysłowych miastach.
Tam zdobycie niewielkiej działki graniczyło z cudem.
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Olsztynka przekazały 2,2 ha
ziemi przy ul.  Chopina na
ogrody działkowe. Na tym
areale wydzielono 27 działek po
ok. 300m2. Część działek była
położona na terenach za gro -
żonych zalewaniem przez wody
Jemiołówki. W 1980 r. naw-
ieziono znaczne ilości ziemi z
terenu budowy CPN-u i domów
mieszkalnych przy ulicy Szkolnej
oraz torfu z placu budowy
oczyszczalni ścieków. W sumie
przetransportowano ponad
4000 m3 ziemi i  torfu na
najniżej położone działki przy
ulicy Chopina. W tym samym
roku zaczęto malować siatkę
ogrodzeniową działek przy ulicy
Sienkiewicza. Prace zostały prz-
erwane z powodu niemożliwości
zakupu szarej farby. Była to jed -
na z oznak kryzysu w zaopatrze-
niu w podstawowe artykuły.
Dopiero w następnym roku do -
koń  czono malowanie siatki oraz
zbudowano ogrodzenie działek
przy ulicy Chopina. W sierpniu
1981 roku członkowie POD
zgłosi l i  akces do Polskiego
Związ ku Działkowców. 

Działki przy ulicy Chopina
miały poważny mankament, z
jednej strony brakowało tam
wody z sieci wodociągowej, z
drugiej – nadmiar wody z Je -
mio łówki regularnie zalewał
niżej położone ogródki. Prze pi -
sy stanu wojennego objęły
również użytkowników ogród-
ków działkowych. Altany mogły
być wykorzystywane do działal-
ności antypaństwowej i dlatego
podlegały kontroli organów bez-
pieczeństwa. Zakazano hodowli
zwierząt na terenie ogrodów dzi-
ałkowych, ponieważ zdarzały się
przypadki tuczenia świniaków w
maleńkich chlewikach. W trud-
nych czasach schyłkowego soc-
jalizmu ludzie radzili sobie na
różne sposoby. Chętnych do po -
siadania kawałka ziemi było
nadal bardzo dużo i w 1988 r.
władze Olsztynka wyraziły zgodę
na powiększenie areału og ro -
dów działkowych o podmokłe
łąki nad rzeczką Jemiołówką. 

Transformacja ustrojowa nie
ominęła ogrodów działkowych.
Pracownicze ogrody za mie nio -
no na rodzinne, co pozwala na
użytkowanie działek przez
wszystkich chętnych i nie prefer-
uje jedynie klasy robotniczej. Sa -
morządy wielu miast podjęły
ostrą walkę o odebranie bardziej
atrakcyjnych terenów, na któ -
rych istniały ogrody działkowe.
Zaatakowano też władze Pol-
skiego Związku Działkowców,
jako reliktu komunistycznych
czasów. Ostatecznie doszło do
porozumienia i ustawowego za -
gw a rantowania dalszego fun -
kcjo nowania rodzinnych ogro -
dów działkowych.

W Olsztynku ta forma rek -
reacji jest wciąż bardzo aktual-
na. Poza ROD „Tulipan”, który
zrzesza 54 członków, istnieje
duża liczba niewielkich ogród-
ków przy ulicy Daszyńskiego.
Przez wiele lat w różnych miejs-
cach na terenie miasta pojawiło
się mnóstwo „dzikich” ogród-
ków, które swoim wyglądem
sprawiały, że Olsztynek bardziej
przypominał dużą wieś aniżeli
miasteczko. W sąsiedztwie mur -
ów miejskich uprawiano ka pus -
tę, ziemniaki i buraki. Na dzi-
ałkach pobudowano różne al -
tan ki i chlewiki, będące w prak-
tyce melinami dla mi łoś ni ków
tanich napojów alkoholo wych.
W ostatnich latach większość
tych ogrodów uległa likwidacji i
powstały wolne nie za gos po da -
ro wane przestrzenie nadające
się na pastwiska. Mu simy cier-
pliwie czekać na pojawienie się
prawdziwych gospodarzy, którzy
wreszcie prze prowadzą rewital-
izację starego miasta, zgodnie z
wymaganiami sieci Cittaslow.
Czasu pozostało niewiele, gdyż
tylko do 2020 roku można na
ten cel pozyskać pieniądze z
funduszy unijnych. 

Opracowano na podstawie
Księgi protokołów posiedzeń
Zarządu POD w Olsztynku z
lat1958-1995

B. Kuźniewski

Nasze piłkarki po uzyskaniu
tytułu mistrzowskiego na szczeblu
powiatowym godnie reprezen-
towały miasto i naszą szkołę na
zawodach wojewódzkich. 8 listopa-
da w Miłkach koło Giżycka roze-
grały trzy spotkania: z Jezioranami
(2:2), z SP nr 7 Giżycko (2:0) i
Miłkami (1:2), zdobywając tym
samym wicemistrzostwo naszego
województwa. 

Skład drużyny: Aleksandra Gala,
Daria Gutkowska, Aleksandra
Nowicka, Paulina Ciućmak, Kor-
nelia Szczepkowska, Alicja Szelu-
gowska, Nikola Szpakowska, Alek-
sandra Piasecka, Julia Tymińska.

Opiekunem drużyny 
jest Zbigniew Serowiński

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO 
W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Oprócz olsztyneckich piłkarzy
w turnieju wzięły udział  si lne
drużyny z Jezioran( jedna z najlep-
szych drużyn w województwie),
Szczytna oraz  Olsztyna. Pomimo
niesprzyjających warunków, roz-
grywki dostarczyły wiele emocji.

W swoim ostatnim meczu tur -
niejowym drużyna SP Olsztynek
zmierzyła się z zespołem MKS I
Jeziorany. Po bardzo dobrej grze
gospodarze zremisowali z silnym
przeciwnikiem 0:0. Wynik ten
sprawił, że obydwie drużyny zgro-
madziły po tyle samo punktów.
Jednak większa ilość strzelonych
bramek pozwoliła piłkarzom z
Olsztynka zająć I miejsce. Klasy-
fikacja turnieju: 1miejsce - SP Olsz-
tynek, 2 miejsce - MKS I Jezio-
rany, 3 miejsce - SKS I Szczytno, 4
miejsce - MKS II Jeziorany, 5

miejsce - AP 2 Stomil Olsztyn, 6
miejsce - SKS II Szczytno.

Turniej miał też cel charytaty-
wny. Uczestnicy zawodów prze -
kazali kwotę 840 zł. na konto byłej
uczennicy SP w Olsztynku, Do mi -
niki Draszek, chorej na no wotwór.

Organizatorzy serdecznie dzię -
kują Radzie Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Olsztynku, pp Bar-
barze Pokrzywnickiej,  Teresie
Ziółkowskiej oraz Katarzynie Kry-
gier-Budnickiej za pomoc przy
organizacji turnieju.

Organizatorzy Turnieju: 
nauczyciele wychowania 

fizycznego

Adam Wyszyński
Paweł Puczek

Młodzi piłkarze z Olsztynka pokazali klasę!

Bardzo dobrze zaprezentowali się chłopcy z klasy szóstej sporto-
wej w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodle-
głości. W zawodach, które odbyły się 30 października 2016 roku na
boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Olsztynku w gronie 6 drużyn,
ekipa prowadzona przez Adama Wyszyńskiego zajęła I miejsce.
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Na tej podstawie na  ziemie zachodnie i
pół noc ne, zwane  też Ziemiami Odzyskanymi,
zaczęła napływać ludność z Kresów Wschod-
nich, z centralnej i południowej Polski- gdzie
było wielkie przeludnienie, a także powracają-
cy ludzie z robót w III Rzeszy oraz z Belgii i
Francji, jako pionierzy nowego osadnictwa, bo
ZACZYNALI OD NOWA SWOJE ŻYCIE PO
WOJNIE.

Jeżeli wstydzimy się określenia „ pionierzy
– osadnicy”, to czym je zastąpić? Powrotem na
ojcowiznę? No, niestety, duża część tych pio-
nierów-osadników, która zagospodarowywała
Ziemie Zachodnie i Północne nie miałaby
gdzie wrócić.

Zamiast odbierać cześć ludziom, którzy
przybyli tutaj z różnych stron i z różnych po wo -
dów, a właściwie z jednego głównego, czyli
powojennej zmiany granic, i którzy zagospo-
darowywali te ziemie,  może nie dziękować im
szczególnie , ale przynajmniej zostawić ich w
spokoju.

Komuś może ewentualnie przeszkadzać
ulica Pionierów w Olsztynku. Jeżeli już musi,
to trudno. Przypomnę jednak, że  pierwsza
zorganizowana grupa osadników – 500 osób z

Gniezna- dotarła do Koszalina  9 maja 1945
roku. Olsztyn został zdobyty przez Armię Czer-
woną 22 stycznia 1945 r. Kilka dni później
żołnierze radzieccy podpalili miasto. Zgliszcza
przejął 21 marca Pełnomocnik Rządu na
Okręg Warmińsko- Mazurski. Zniszczony Olsz-
tynek też „ witał” w tym czasie nowych przy-
byszów. W ciągu kilku lat na przyznane Polsce
ziemie zachodnie i północne napłynęły mil-
iony osadników. W 1945 r. było ich kilkaset
tysięcy, w roku 1947 – już ponad 5 milionów.
W tej grupie ok. 800 tys. stanowili autochtoni,
1,7 mln.- przesiedleńcy zza Buga, 2,3 mln. –
Polacy z województw Polski centralnej, a reszta
to repatrianci z Francji czy Belgii. Wprawdzie
jednostkowym, ale znaczącym , przykładem
może być moja teściowa -Wanda Ziątek, która
to,  po prawie pięcioletniej przymusowej pracy
w Niemczech, wróciła do swojej podwarsza-
wskiej wsi zniszczonej wojną i przeludnionej.
Po pewnym czasie postanowiła za namową
bliskich wyjechać wraz ze swoim małym
synkiem w nieznane, czyli na Mazury. Tam, na
tej nowej ziemi, najęła się do meliorowania
pól, by utrzymać siebie i swojego syna. Nieste-
ty, nabyte przy tej pracy zapalenie płuc za koń -
czyło się śmiercią.

Szkoda, że o pionierach – przesiedleńcach,
pio nierach – repatriantach, pionierach – wy -
siedlonych, pionierach – osadnikach, czyli pio-
nierach 1945 roku, którzy jednak zagospo-
darowywali te ziemie, mówi się często lekce-
ważąco, albo ze wstydem. A przecież ten pio-
nier – osadnik własnym wysiłkiem przejmował
w posiadanie ziemię, organizował polską
administrację, odbudowywał zniszczone porty
i fabryki i radził sobie w najtrudniejszych
chwilach.

Pionier, to według Słownika wyrazów
obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława
Kopalińskiego, cyt. „ To ten, który toruje drogę
w jakiejś dziedzinie, krzewiciel kultury, postępu
itd. ; osadnik amerykański wycinający puszczę,
członek organizacji dziecięcej w ZSRR, przest.
saper”. A słownik oxsfordzki zaś podaje jako
podstawowe znaczenie słowa pionier ( pio-
neer) takie – pionier to pierwszy osiedleniec
na nowych terenach.

Nie sądzę, aby ulica Pionierów w Olsztynku
była nazwana na cześć dziecięcej organizacji w
ZSRR. Myślę, że na cześć osadników
amerykańskich wycinających puszczę też nie.
Natomiast  na cześć tych, którzy zagospo-
darowywali ziemię mazurską jako nowe tere-
ny,  to zapewne tak. Może więc dobrą nazwą
ulicy Pionierów byłaby nazwa - ul. Pionierów
Ziemi Mazurskiej.                                       

Stanisława Ziątek

PIONIERZY, czyli szukanie patrona  c.d.

Decyzją Wielkiej Trójki – Churchilla, Roosevelta i Stalina już w 1943 roku na konferencji
w Teheranie ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSRR na tzw. linii Curzona, wraz z
włączeniem do Polski części Prus Wschodnich oraz ziemi opolskiej. Polska nie miała wtedy
sił ani możliwości by to zmienić. A nasza granica zachodnia była niemal do końca wojny
dyskutowana, zanim została ustalona. Dziś obowiązuje traktat polsko- niemiecki z 14 XI
1990r. o potwierdzeniu istniejącej granicy.

Perełki nie przegrały żadnego
meczu. W pokonanym polu
zostawiły takie firmy jak: Malnaft
Olimpico Malbork, UKS Delta
Nowy Staw, Piki Gdańsk, ASPN
Viking Aleksandrów Kujawski,
MLKS Tucholanka Gulden Gol
Tuchola, Pantery Sierakowice i
Legia Gdańsk.

Drużyna Pereł (rocznik 2007)
w pierwszym swoim meczu
zmierzyła się z TRT Olimpico
Czarne i po golach Aleksandry
Kowalskiej i Aleksandry Pacuszki-
wygrała 2:0. Drugie spotkanie z
TRT Malbork Olimpico Białe
zakończyło się zwycięstwem Pereł
5:0, po golach: Igi Ososińskiej,
Agnieszki Pacuszki x3 i Agnieszki

Łapińskiej. Ostatni mecz z gospo-
darzem turnieju TRT Olimpico
Niebieskie Malbork miał zdecy-
dować, która drużyna zajmie
najwyższe miejsce na podium w
roczniku 2006 i młodsze. Było
4:0 i zasłużone zwycięstwo Pereł.
Bramki w tym meczu strzelały
kolejno: Aleksandra Kowalska,
Agnieszka Łapińska i Aleksandra
Pacuszka x2.

W kategorii 2004 i młodsze,
Perełki zremisowały bez bram ko -
wo z Malnaft Olimpico Malbork II
i wygrały z Panterami Sierakowice
4:0 po golach: Aleksandry Now-
ickiej x2, Darii Gutkowskiej i Alek-
sandra Pacuszka.

W meczu półfinałowym Perły
spotkały się ze zwycięzcą grupy A, a
tym przeciwnikiem okazały się gospo-
dynie turnieju Malnaft Olimpico Mal-
bork. Pierwsze na prowadzenie
wyszły zawodniczki z Malborka, po 3
minutach bramkę strzela Paulina
Ciućmak i mecz kończy się remisem
1:1. Mamy to ! Mecz finałowy
pomiędzy zespołami Perły Olsztynek,
a UKS Deltą Nowy Staw. Mądra i
skuteczna gra pozwoliła Perełkom
pokonać rywalki 1:0. Strzelczynią gola
była Paulina Ciućmak.

SKŁADY ZESPOŁÓW  PERŁY
OLSZTYNEK

Kategoria 2006 i młodsze –
Aleksandra Kowalska, Karolina
Draszek , Wiktoria Komuda,
Agnieszka Łapińska, Oliwia Rabij,
Iga Ososińska, Kornelia Zych,
Marika Słodownik, Julia Nachaj,
Aleksandra Pacuszka i Julia
Żwirblis. Trener Zbigniew Serow-
iński i Marcin Nachaj.

Kategoria 2004 i młodsze –
Paulina Ciućmak, Aleksandra
Gala, Daria Gutkowska, Aleksan-
dra Nowicka, Aleksandra Piasec-
ka, Alicja Szelugowska, Nikola
Szpakowska, Aleksandra Pacusz-
ka. Trener Zbigniew Serowiński i
Marcin Nachaj.

Zbigniew Serowiński - trener

Serdecznie dziękuję 

Panu Zbigniewowi Krawczykowi 
za wielki wkład w integrację społeczności wsi Mierki, 

za trud i sponsorowanie spotkań, 
w tym naszych V Dożynek Wiejskich. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku życzę wszelkiej pomyślności i dalszej współpracy.

Sołtys Halina Żydecka

Podwójne Zwycięstwo Pereł w Malborku

Piękny sukces odniosły młode piłkarki UKS Perły Olszynek  (rocznik 2007 i 2004), które w niedzielę
(4 grudnia) wygrały VIII Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej Dziewcząt w Malborku. 
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jest znana i ceniona w całym kraju. W miejscu tym panuje
wyjątkowy klimat, a potęgują go regionalne przysmaki.

Teraz Restauracja ma kolejny powód do dumy. Jej wyjątkową jakość
i smak docenili eksperci z „Żółtego Przewodnika Gault-Millau”.
Wydawnictwo to jest listą miejsc, do których należy się udać, aby pos-
makować dań najwyższej jakości.

W tym roku Gala odbyła się w Łodzi – mieście, z którego pochodzi
właścicielka i szefowa kuchni restauracji Pani Alina Janeczek. We
wnętrzu odnowionego centrum EC-1 Miasto Kultury znalazło się około
600 osób, w tym 350 najlepszych kucharzy z naszego kraju. 

„Restauracja z Zielonym Piecem” otrzymała „czapkę” „Żółtego Prze-
wodnika Gault-Millau”, dzięki czemu znalazła się w zaszczytnym gronie
22 restauracji z Warmii i Mazur, Podlasia i Suwalszczyzny. Jakby tego
było mało, kilka receptur stosowanych w Restauracji trafiło do „Wielkiej
Księgi z Wypiekami”, czyli 100 najlepszych przepisów z serc polskich
regionów. W swojej księdze umieścili je autorzy Dawid Gaboriaud i
Jerzy Nogal.

W imieniu redakcji serdecznie gratulujemy właścicielce i pracown-
ikom ciężkiej i sumiennej pracy, która pozwoliła wdrapać się na sam
szczyt smaków kuchni regionalnej. Mamy nadzieję, że te zaszczyty będą
dobrą motywacją do dalszej pracy. Z okazji zbliżających się Świąt
życzymy wszystkiego dobrego oraz smakowitego, pełnego sukcesów
Nowego Roku! (wywiad z lauretami w następnym numerze).

red.

„Restauracja z Zielonym Piecem”
Choć skryta w zakamarkach Olsztynka, 



Zaczęło się od plakatu „
Kobieca moc liderska”. Za pra -
szano w nim panie z gmin: Olsz-
t ynek, Barczewo, Dywit y i
Gietrzwałd. Z każdej gminy
miało być po pięć najbardziej
zmotywowanych  pań, łącznie
20 osób.W ofercie przedstaw-
iono możliwości rozwoju osobis-
tego, zdobycia nowych umiejęt-
ności z zakresu komunikacji,
kreatywności, ekonomii spo łecz -
nej, zawiązania nowych znajo-
mości i odwiedzania nowych
miejsc.

Z Olsztynka zgłosiło się osiem
pań, które podzieliły się na dwie
grupy: miasto i gmina. Z grupy
gmina projekt sołecki prowadziła
pani ze Swaderek  i indywidual-
nie pani z Zielonowa, natomiast
z grupy Olsztynek trzy panie , tj.
Halina Skurska, Agnieszka Grzy-
bowska i Beata Białoszewska.
Panie te opracowały projekt pt.
„TACY SAMI”. Celem  tego pro-
jektu była integracja dzieci
niepełnosprawnych z dziećmi w
pełni sprawnymi z Olsztynka i
gminy. W sierpniu odbyło się
spotkanie integracyjne w
Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Olszt ynku, we
wrześniu zaś odbył się festyn w
Ameryce przy Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla
Dzieci. W festynie, oprócz dzieci
z Olszt ynka i gminy, uczest-
niczyły również pacjenci ze szpi-
tala. W październiku ponownie
było spotkanie w MOPS pt.
„Świat baśni”. Rozmawiając z
paniami: Haliną, Agnieszką i
Beatą widziałam w ich oczach
błysk zadowolenia z tego co
udało się im zrobić, a i zapewne
zadowolenia z samych siebie też.

Zapytałam więc: Co Paniom
dał projekt „ Kobieca moc liders-
ka”?

Pani Halina Skurska po wie -

działa tak - Gdybym miała po -

wiedzieć co w tym projekcie

miało dla mnie największą

wartość, to bez wahania wskaza-

łabym na ludzi. Znajomości i

przyjaźnie, które zawiązały się

przez te pół roku są bezcenne.

Wielką przyjemnością było pra-

cować wśród tylu liderek. Projekt

przyciągnął kobiety o silnych

charakterach, wyróżniające się

pasją do życia, życia pojętego

jako działanie. Niektóre działają

w stowarzyszeniach, inne w świ-

etlicach, szkołach, jest nawet

pani, która została powołana do

zespołu pani premier.  Są  jesz -

cze  takie jak ja, które wy cho -

wują dzieci i działają wszędzie

gdzie mają okazję. Najwięcej jed-

nak można powiedzieć o Asi,

która prowadziła ten projekt.

Młoda, skromna osoba, zaskaku-

jąca wiedzą i siłą charakteru.

Dos konale panowała nad dwu -

dziestoma silnymi i charyzmaty-

cznymi liderkami. Przekazała

nam mnóstwo wiedzy na temat

rozwoju osobistego, którą to

wiedzę niejedna z nas wpro -

wadziła w życie. Pani Agnieszka

Grzybowska o swoim odczuciu i

korzyściach mówiła- Moja przy-

goda z projektem zaczęła się

dzięki pani Monice Chrząszcz,

pracującej w olszt yneckim

MOPS. Dziękuję za pomoc i

zachęcenie ! :). Projekt pozwolił

mi rozwinąć skrzydła, dał mi

duże doświadczenie. Wspaniałe

koleżanki, z którymi pracowałam

dawały mi pewność siebie oraz

dużo ciepła na dalsze działanie.

Myślę, że na tym nie za koń -

czymy.

Pani Beata Białoszewska

określa swój udział w tej pracy

liderskiej tak -  O szkoleniu

dowiedziałam się od Halinki,

dołączyła również Agnieszka. W

trakcie szkolenia pozyskałam

wiele ciekawych informacji i cen-

nych znajomości. Celem naj waż -

niejszym szkolenia było wdroże-

nie w życie tego czego na uczy -

łyśmy się, czyli głównie zreali-

zowanie projektu. Ponieważ

mam syna nie pełno sprawnego

od uro dze nia, zaproponowałam,

żeby nasz projekt był poświę-

cony tej tematyce. Oczywiście

budżet był niewielki, więc trzeba

było zdobyć sponsorów. Realiza-

cja tego projektu sprawiła mi

wielką przyjemność. Dzieci bard-

zo chętnie uczestniczyły w spot -

ka niach integracyjnych, które

mogły odbyć się dzięki wsparciu

wielu życzliwych osób i firm. To

oni sprawili, że zaczęły pękać „

ściany niezrozumienia”, za co

bardzo dziękujemy. 
Panie jednogłośnie podkreś -

liły, że  społeczność olsztynecka
ma wielkie serce. Na realizację
programu, tak instytucje, jak i
indywidualne osoby dawały
pieniądze lub wspierały ją rzec-
zowo, za co moje rozmówczynie
przekazują, korzystając z pośred-
nictwa „ Albo”, podziękowania w
imieniu dzieci i swoim, życząc
jednocześnie wszystkim darczyń-
com WESOŁYCH ŚWIĄT.

Stanisława Ziątek
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O kobietach nie tylko 8 marca

KOBIECA MOC LIDERSKA

„ Kobieca moc liderska” – to był projekt ze środków programu Funduszu  Inicjatyw Obywa-
telskich. Projekt był skierowany do niepracujących kobiet w wieku 30- 60 lat, gotowych do
podjęcia nowych wezwań w życiu, zmotywowanych do udziału w inicjatywach na rzecz ich
lokalnych społeczności. Projekt w naszej gminie rozpoczął się w lipcu, a zakończył na począt-
ku grudnia 2016 roku.
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Wystawa prac mieszkańców DPS "Zacisze"
Zapraszamy do obejrzenia nowej wystawy w naszej bibliotece. Aktualnie są to prace

wykonane przez mieszkańców Domu Pomocy Spo łecznej "Zacisze" w Olsztynku. Zna-
jdziemy tu takie techniki jak haft krzyżykowy i płaski, aplikacje z materiału i włóczki, tem-
pera, akryl, pastel.

„Czarna książka kolorów”

W listopadzie uczniowie drugich klas Szkoły Podstawowej w Olsztynku uczestniczyli
w zajęciach o niepełnosprawności. Inspirowane były one "Czarną książką kolorów".
Książka jest prawie cała czarna – czarne ilustracje, czarny braille, jedynie tekst odcina
się od tła jasnymi literami. Nie jest książką dla niewidomych, jest książką dla wszyst-
kich, gdyż uczy współodczuwania i uwrażliwia na odmienność. Autorka książki wy -
obraziła sobie przyjaźń dwóch chłopców, z których jeden, Tomek, jest niewidomy.
Jego widzący przyjaciel opowiada nam, jak Tomek potrafi poczuć, dotknąć, usłyszeć,
posmakować kolory. My też podczas zajęć próbowaliśmy je widzieć inaczej, tak jak
Tomek w „świecie ciemności”.

Urodziny Pluszowego Misia

W listopadzie przypada Dzień Pluszowego Misia - najmilszej zabawki, najlepszego
przyjaciela dzieci i niezastąpionej przytulanki przy zasypianiu. Tradycyjnie zorgani-
zowaliśmy z tej okazji imprezę w formie urodzin (28.11). Solenizantem był oczywiście
MIŚ i wszystkie dzieci miały ze sobą swoje ulubione pluszaki. Były tańce, zabawy,
konkursy i… tort urodzinowy. Dekoracje przygotowały wcześniej dzieci na zajęciach
"Czytania bajania". W zabawie wzięła udział trzydziestka dzieci w towarzystwie rodz-
iców.  Następne urodziny Pluszowego Misia już za rok !

Andrzejki 
29 października w oddziale dla dzieci odbyła się kolejna impreza. Tym razem były to

Andrzejki a bawiły się z nami pierwszaki (6-latki) ze Szkoły Podstawowej w Olsztynku.
Były oczywiście wróżby, tańce i… coś słodkiego.

Warsztaty świąteczne
W okresie przedświątecznym tradycyjnie zorganizowaliśmy warsztaty świąteczne. W

tym roku przeprowadziliśmy je z dziećmi z olsztyneckiego przedszkola, szkoły podsta-
wowej oraz z dorosłymi. Będzie można nas spotkać również 18 grudnia podczas Olsz-
tyneckiego Jarmarku Wigilijnego – w Salonie Wystawowym, w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego oraz podczas parady z Mikołajem.

Wesołych Świąt!

Wszystkim czytelnikom i przyjaciołom biblioteki życzymy zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w nadchodzącym 2017 roku.

Dyrektor oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku

Mie j  s ka B ib  l io  t e  ka 
Pub l i cz  na  w Ol  sz t yn  ku

NIE TYLKO LEKTURA

autor 
Czesław 

Kazimierz 
Bandzwołek

NA WESOŁO

FORTEL

Salci  zwierza się koleżankom  - co to znaczy
Że mąż ją zdradza i że się łajdaczy

Czy jest to prawda, żona się go zapytuje
To Mosiek mówi, że pokusy swe testuje

Jak cietrzew tokuje i gdy się dama zgadza
Mówi wtedy, że Salcie kocha i nie zdradza

ZŁUDZENIE

Noc romantycznie była przespana
Jak namiot kołdra była z rana

Czy tak naprawdę romantycznie było
Aż szkoda, że się tylko śniło

USPRAWIEDLIWIENIE

Kochała się z brzydkimi, bo uważała
Że dobry uczynek robiła i pokutę odprawiała

BYŁ GRUBY

Ciężko mi z Tobą, powiedziała
Gdy z nim uczucia konsumowała
Ołtarz Amora, to coś delikatnego

Fundamentu nie ma żelbetonowego

OBYCZAJ

Brylują w różnych środowiskach obyczaje
Na kolację się prosi- na śniadanie się zostaje

Bywa też często, tak bez uzgodnienia
Że śniadanie w kolację też się zmienia

Nasuwa wtedy się pytanie
Co lepsze jest kolacja czy śniadanie

SOBOWTÓR

Cezar od dworzan się dowiaduje
W Rzymie sobowtór jego się znajduje
Podobny jest tak, że się ludzie mylą
Widząc go , przed nim głowę chylą

Cezar zapytał więc, czy sobowtóra mama
Na dwór cesarza była zapraszana

Sobowtór rzekł, że jak mu jest wiadomo
To raczej ojca jego na dworze goszczono
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Firma Handlowo-Us³ugowa LEAR

FHU LEAR Leszek Argalski,
Olsztynek, ul. wierczewskiego 34 aŚ

życzy Państwu
zdrowych, spokojnych, pełnych miłości

Świąt Bożego Narodzenia
oraz powodzenia w realizacji wszystkich planów

w nadchodzącym Nowym Roku

Firma Handlowo-Us³ugowa LEARFirma Handlowo-Us³ugowa LEAR



Mazury cud natury – jak długo?
Kurnikarz z gminy Żuromin kupił pod koniec 2015 roku ponad 1000

ha ziemi w Platynach, wraz z 12 kurnikami. Jego celem działania jest
stwo rzenie wielkiej fermy hodowli drobiu – brojlera kurzego. Po -
czątkowo planuje obsadę 1,3 miliona kur na cykl, co daje rocznie praw-
ie 8 milionów sztuk. Inwestor zamierza zmodernizować 12 już istnieją-
cych kurników oraz zbudować ubojnię. Obawiamy się, że to będzie
dopiero początek, i że w planach są kolejne kurniki. Dodatkowo, jak
pokazują przypadki innych gmin (np. gmina Żuromin), tam gdzie
została wydana jedna zgoda na fermy wielkoprzemysłowe,  w krótkim
czasie pojawiają się kolejne takie inwestycje. Stwarzają one ogromne
zagro żenie dla środowiska naturalnego i są bardzo uciążliwe dla
okolicznych mieszkańców.

Na podstawie raportu inwestora oraz poradnika metodycznego
warto przytoczyć konkretne dane, które obrazują skalę zagrożeń: 

Wywóz obornika    
Ilość obornika powstałego przy planowanej inwestycji to 2 640 TON

z jednego cyklu, co daje łącznie około 15 840 TON rocznie. Obrazowo,
jest to około 792 TIRÓW rocznie potrzebnych do wywozu tego oborni-
ka. W oborniku , poza padliną, musimy liczyć się także z licznymi
pozostałościami środków chemicznych wykorzystywanych do
czyszczenia kurników. Nie trzeba chyba wspominać o potężnym odor-
ze, związanym przede wszystkim z usuwaniem obornika po każdym
zakończonym cyklu (co 41 dni). Nie istnieją normy odnoszące się do
poziomu odorów, dlatego temat ten jest bardzo kontrowersyjny.
Dodatkowo nasze obawy wynikają z braku prawidłowych i skutecznych
kontroli już istniejących w różnych regionach Polski fermach. Raport
NIK „Nadzór nad kontrolą ferm zwierząt" (nr kontroli P/14/050 ) jasno
stwierdza, że nie ma wystarczającej kontroli nad fermami zwierząt.
Kluczowym jest więc takie postępowanie, które rzetelnie oceni wpływ
danej inwestycji na środowisko.

Padlina
W raporcie podana jest liczba upadków na poziomie około 3,4%, co

przy całościowej obsadzie daje gigantyczne ilości padliny. W jednym
cyklu produkcyjnym mamy obsadę na poziomie 1 320 000 sztuk, co
daje około 44 880 sztuk padłych w trakcie 41 dni cyklu produkcyjnego ,
czyli ponad 1100 sztuk dziennie! W skali roku stanowi to ponad 250
000 sztuk, czyli około 250 TON padliny rocznie. Taka ilość padłych
zwierząt stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi i zwierząt wolno żyją-
cych.

Transport:
Transport niezbędny do obsługi i funkcjonowania fermy (wywóz

obornika, przywóz i wywóz kurcząt, dostawy pasz itp.) to blisko 3000
tirów rocznie. Tak intensywny transport obciąży i zniszczy infrastrukturę
drogową. Część z tych samochodów będzie wjeżdżała do wsi Platyny,
ponieważ ma być przewożony tam, zgodnie z deklaracją inwestora,
obornik, który będzie tam czasowo składowany.

Takie sąsiedztwo uderzy w interesy wszystkich okolicznych miesz -
kańców i skutecznie wypłoszy turystów i wczasowiczów.

Istniejące w naszych wsiach gospodarstwa działają w zgodzie z
zapisami uchwalonego studium. Prowadzone są małe gospodarstwa
ekologiczne. Wśród nas są też liczni nowi mieszkańcy i właściciele
nieruchomości, którzy zainwestowali w grunty w tych okolicach, aby żyć
w nieskażonym środowisku. Wielu z nas buduje tu domy i przenosi tu
swoje centrum życiowe. W tych okolicach chcemy rozwijać agrotu-
rystykę. Niektórzy z nas prowadzą ekologiczne gospodarstwa rolne i
pobierają w związku z tym dopłaty z funduszy unijnych.

Obawiamy się, że fermy wielkoprzemysłowe całkowicie wykluczają
rozwój turystyki w regionie, w ich pobliżu nie ma też mowy o gospo-
darstwach ekologicznych. A na takim kierunku rozwoju gminy powinno
nam wszystkim zależeć .

Inwestycja ta będzie miała na nas negatywny wpływ, obawiamy się, że:
- nikt nie przyjedzie do gospodarstwa agroturystycznego w pobliżu

wielkiej fermy,
- należące do inwestora grunty, regularnie zanieczyszczane będą

kurzymi odchodami. Azot przeniknie do gleby wraz z wodami opad-
owymi i zatruje nasze grunty kontrolowane przez specjalne instytucje,
które w konsekwencji odmówią nam dopłat ekologicznych, a nawet
nałożą na nas kary,

- w wywożonym na pola  oborniku znajdują się bakterie i antybiotyki.
W sąsiedztwie tego typu ferm wzrasta ilość zachorowań na choroby
górnych dróg oddechowych, szczególnie wśród dzieci,

- przy obsadzie kurników w deklarowanej przez inwestora ilości, min-
imum 1.300.000 sztuk drobiu/cykl, spodziewamy się dużej uciążliwości
zapachowej,

- nasze grunty i (często nowo wybudowane) domy stracą na wartości,
-  obawiamy się zachwiania gospodarki wodnej. Już dziś występuje

duży deficyt wody zarówno w naturalnych zbiornikach, jak i w sieci
wodociągowej,

- okolica jest nieskanalizowana, przez co wzrasta zagrożenie sani-
tarno-epidemiologiczne,

- okoliczne bagna znikną, a teraz cieszy nas obecność żurawi, jas-
trzębi,  łosi, jeleni, saren i innych zwierząt na naszych łąkach,

- chcemy aby jezioro Platyny było coraz czystsze. Wywożenie oborni-
ka w ogromnych ilosciach na pola z pewnością będzie miało na nie
negatywny wpływ,

-  drogi w naszych okolicach już obecnie są w fatalnym stanie, częste
rozwożenie odchodów na okoliczne pola inwestora z pewnością
pogorszy ich kondycję.

Władze gminy Olsztynek przed podjęciem ostatecznej decyzji powin-
ny uwzględnić interesy większości, a nie jednego majętnego i wpły-
wowego inwestora. Powstanie tak wielkiej fermy przyniesie korzyści jej
właścicielowi, natomiast wszyscy inni stracą. Między bajki należy włożyć
argument o 50 miejscach pracy. Przy nowoczesnej technologii prze-
mysłu drobiarskiego tych miejsc może być niewiele (inwestor deklaruje
w raporcie 10 miejsc pracy). Nie wiemy , kto zostanie zatrudniony,
może obcokrajowcy jako znacznie tańsza si ła robocza. Dla
mieszkańców Platyn i pobliskich miejscowości życie stanie się
nieznośne ze względu na, między innymi, wszechobecny odór i
unoszące się pyły. Wszyscy, którzy zainwestowali w nieruchomości w
pobliżu Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy i w
okolicach jeziora Platyny obawiają się tak uciążliwej działalności, która
może powstać w przyszłości.

Przez kilka miesięcy od uzyskania informacji na temat planowanej
inwestycji mieszkańcy działali sami bez wsparcia władz lokalnych.
Dopiero po spotkaniach i prezentacjach burmistrz Olsztynka oraz radni
gminy jasno określili swoje stanowisko w sprawie zagrożenia, jakim jest
powstawanie wieloobsadowych ferm w gminie.

Niestety, na zrozumienie, wsparcie oraz działania na rzecz
mieszkańców nie możemy liczyć od radnego z naszego terenu. Mimo
zebranych pod petycją wielu podpisów  „Nie dla wielkopowierzch-
niowych ferm w gminie Olsztynek”, jego postawa świadczy o stronnic-
zości.

Czy na to liczyli mieszkańcy, którzy go wybierali na radnego? Czy to
nie radny Pieńkowski powinien reprezentować swoich wyborców,
którzy w większości opowiadają się przeciw budowie tak wielkich ferm?
Nie takiego radnego chcieliśmy!

Wiemy, ze działamy w słusznej sprawie chroniąc zdrowie miesz -
kańców i otaczającą nas przyrodę. Cieszy nas fakt, iż dla wielu osób los
i przyszłość naszej gminy oraz całej Warmii i Mazur nie jest obojętny.

Stowarzyszenie Wspólne Miejsce do Życia

list do redakcji ...
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SKANSEN PEŁEN ŻYCIA

W kalendarzu świąt dorocznych był
to bardzo ważny okres - niezwykły i
nasycony zwyczajami oraz wie rze -
niami. Ich specyfika oraz różnorod-
ność wynikała z przenikania się
religii chrześcijańskiej z reliktami
myślenia magicznego - w czasach
pogańskich obchodzono bowiem w
tym czasie święta związane z prze si -
leniem zimowym, agrarne i za duszne.
  Zanim izby zaczęły zdobić stojące
choinki, zawieszano także u pułapu
świeże gałązki jeglijki, bądź staw-
iano w kącie snop zboża.  Ko lo -
rowe choinki zaczęły być
powszechne na przełomie XIX i
XX wieku.
  Ciekawym zapewne wyda się fakt,
iż na Warmii i Mazurach nie przy-
gotowywano dawniej tradycyjnej
wie czerzy wigilijnej oraz nie dzie -
lono się opłatkiem, nawet wśród

społeczności katolickiej. Jak poda-
ją badacze, zwyczaje te roz pow -
szechniły się dopiero po 1945
roku. Do tego czasu podawano
codzienne potrawy. Na lepszą ko -
lac ję szykowano pieczona gęś,
mięsa i ciasta. W większości reg io -
nu nie przestrzegano postu.
  Sylwestra dawniej nazywano ziliją
(wiliją) Nowego Roku. Obchod-
zono ją bardziej uroczyście niż
wcześniejsze święta. Nie urządzano
jednak zabaw sylwestrowych,  lecz
powszechnie próbowano odgad-
nąć przyszłość poprzez różne wróż-
by. Figlowano również bez miary
wymyślając rozmaite żarty. Poza
tym, tego dnia wykonywano pieczy-
wo obrzędowe o dobroczynnych
właściwościach w formie roz-
maitych figurek – postaci świętych
czy zwierząt nazywanych no wo -

latkiem (od słów nowe lato). W No -
wy Rok pilnowano kto pierwszy
wejdzie do chaty – przybycie męż -
czyzny zwiastowało pomyślność,
natomiast kobiety - nie po wo dzenie
(czasami wróżba ta odnosiła się do
Bożego Narodzenia).
  Było także dawniej takie wierze-
nie, że jedzenie grochu w pierwsze
święto Godów i brei (zupy z żyta) w
Syl westra zapewni urodzaj i po -
myś lność. 
  Okres świąteczny, który trwał do
święta Trzech Króli, bywał różnie
nazywany - dwunastkami, świętymi
wieczorami, świeczkami, bądź guzi-
nami. Obfitował w przesądy i  wie -
rze nia wykraczające poza granice
rzeczywistego świata. Istniało
prześ wiadczenie, że w owym czasie
przychodzą na ziemię dusze zmar -
łych. Wierzono we wzmożoną akty-
wność czarownic. Z tych względów
zachowywano szczególną baczność
i zważano na zakazy wykonywania
wielu prac.  Zarówno w ziliję Bo że -
go Narodzenia, jak i Nowego Roku

przygotowywano się na odwiedziny
duchów. Aby zobaczyć ich ślady,
sypano na podłogę piasek.  Wolne
od pracy wieczory spędzano na
spotkaniach i za ba wach. Ponadto
w tym czasie  niestrudzenie wę dro -
wa ły po wsiach grupy  przebierańców.
  O dawnych zwyczajach zwią za -
nych z okresem Bożego Naro-
dzenia na Warmii i Mazurach moż -
na by snuć jeszcze długą opo wieść.
Warto o nich pamiętać i ochronić
od zapomnienia. 

Marta Żebrowska

Literatura: 
Szyfer Anna, Zwyczaje, obrzędy i
wierzenia Mazurów i Warmiaków,
Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn
1975.
Drabecka Maria, Krzyżaniak Bar-
bara, Lisakowski Jarosław, Folklor
Warmii i Mazur, Wydawnictwo
Centralnego Ośrodka Metodyki
Upowszechniania Kultury, Warsza-
wa 1978.

Gody na Warmii i Mazurach
Ludowe oblicze świąt

Święta Bożego Narodzenia były niegdyś nazywane na Warmii i
Mazurach Godami bądź Godnimi Świętami. Choć obchodzono je
inaczej niż dzisiaj, były równie wyczekiwanym czasem. 

SPRZĘT RTV, SAT, AGD, KOMPUTERY

tel/fax 519 29 50, 
519 13 87, Olsztynek,

ul. Krótka 2

NAPRAWA

- telewizory

- komputery, laptopy 
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

Nasza ekipa wybrała się do
olszt yńskiego multikina na
spotkanie z  aktorem -
Tomaszem Korczykiem. Były to
warsztaty poświęcone filmoznaw-
stwu. Lekcja odbyła się pod
hasłem Magia kina- tajniki sztuki
f i lmowej. Wspólnie z innymi
uczestnikami omówiliśmy etapy
powstawania f i lmu, zawody
związane z procesem tworzenia
filmu. Pan Tomasz pokazał nam,
jak kreuje się efekty dźwiękowe.
Było to dla nas ogromne
zaskoczenie. Na przykład, aby
uzyskać przerażający ryk tyra-
nozaura  w filmie Jurassic Park
wykorzystano jednocześnie
odgłosy wydawane przez 5
różnych zwierząt w t ym lwa,
nosorożca, ale też misia koala (!). 

Odkryto przed nami też kilka
sztuczek związanych z tworze-
niem efektów specjalnych w kinie
oraz komputerowym tworzeniem
scenografii przy wykorzystaniu
technologii CGI - Computer Gen-

erated Imagery, czyli technologii
tworzenia efektów specjalnych.
Dzięki nim Godzilla wygląda w
filmie równie realistycznie jak
prawdziwi ludzie. Aktorzy z  kolei
nie muszą już być zabezpieczeni
cienkimi l inami i   ryzykować
życiem, zwisając z  fasady wyso-
kich domów. Zamiast tego grają
przed zielonymi tłami, a  później
za pomocą CGI są wmon-
towywani w scenografię.

Warsztaty uświadomiły nam,
że każdy odgrywa ważną rolę
podczas kręcenia filmu. Aktorzy
budują postacie, kamerzyści
piękne ujęcia, specjaliści CGI
wyczarowują nieznane światy, a
nad wszystkim  czuwa reżyser.
My natomiast jako widzowie
dajemy się zaczarować tej iluzji i
przez jakiś czas zapominamy
o otaczającym nas świecie i zat-
apiamy się w filmowej historii.

Laura Brzozowska, 
Eliza Płotnikowa 

Magia kina
- tajniki sztuki filmowej

Uroczystość zorganizowana
przez pp. Katarzynę i Macieja
Hacia, Hannę Kostrzewę,
Grażynę Figielską i  Jolantę
Witkowską przyciągnęła tłumy
gości. Towarzyszyli nam nie tylko
rodzice uczniów klasy Ia, IIf i
IVa,   babcie i  dziadkowie,
samorząd uczniowski, rada rodz-
iców, dyrekcja naszej szkoły - p.
Beata Bukowska i p. Maria Saw-
czuk,  Przewodniczący Rady Mias-
ta Andrzej Wojda, Dyrektor
ZASIP-u  Mirosław  Obrębski oraz
Jacek Drelich. W tym roku organi-
zatorzy pokazali  zwyczajne
życie   ważnych dla naszego kraju
bohaterów. Rodzice opowiadali o
ojcowskiej miłości   Marszałka
Józefa Piłsudskiego i Witolda
Pileckiego, o wartościach, które
przekazywali dzieciom. Mamy (p.
Anna Niewiadomska i p. Agniesz-
ka Wasyk) opowiadały o „bryka-
jącej” konno   na zajęcia szkolne
Danucie Siedzikównie , o życiu
„Zagończyka”. Była też wspaniała
recytacja p. Wioletty Żmijewskiej
wiersza „Ziemia ojczysta”.     Pan
Maciej Hacia i    Pani Ania
Niewiadomska opowiedzieli

zebranym, skąd czerpali swoje
inspiracje muzyczne Fryderyk
Chopin i Ignacy Jan Paderewski,
a dzieci mogły   wykazać się
wiedzą na temat naszego kraju,
nie tylko z dziedziny historii.

Oczywiście najważniejszym
punktem spotkania było
śpiewanie pięknych pieśni patrio-
tycznych. Rozbrzmiewały one w
tym roku wyjątkowo mocno i
doniośle.   Pięknym i momentem
wieczoru był też występ taneczny,
przygotowany przez p. M. Sawick-
iego w wykonaniu Zuzanny
Lewandowskiej. Zaprezentowała
ona dedykowany bohaterom wiec-
zoru układ do piosenki Michała
Szpaka „Jesteś bohaterem”.

Wieczór obfitował w chwile
wzruszeń i zadumy, ale także
udało się w tym roku organiza-
torom wielokrotnie wywołać
uśmiech na twarzach uczestników.
Atmosfera jedności i wzajemnego
szacunku towarzyszyła uczest-
nikom do końca. Wielu z nich
zapewne z ochotą przyjdzie na
kolejny wieczór patriotyczny –
naprawdę warto. 

Izabela Danilewicz 

23.11.2016  pod opieką pp Małgorzaty Zapadki,  Violetty
Panasiuk-Michalak oraz  Grażyny Niestępskiej wzięliśmy udział w
zajęciach filmowych, w ramach realizowanej w szkole innowacji
pedagogicznej związanej z edukacją filmową. IV Rodzinne śpiewanie piosenek patriotycznych  

9 listopada w Szkole Podstawowej w Olsztynku odbyło się po
raz czwarty "Rodzinne śpiewanie piosenek patriotycznych". Impre-
zie patronowali znamienici mężowie stanu, bohaterowie i najszla-
chetniejsi przedstawiciele naszego narodu: Józef Piłsudski, Ignacy J.
Paderewski, Fryderyk Chopin, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna i
Feliks Selmanowicz.



Walka o kurze profity
Na terenie naszej gminy doszło

w ostatnich tygodniach do po -
tężnego konfliktu związanego z
inwestycją proekologiczną pole-
gającą na budowie dużej fermy
drobiu. Na pomysł sprowadzenia
biznesmena z Wąchocka wpadli
mieszkańcy jednej z podolsztynec-
kich miejscowości turystycznych.
Uznali, że w ten sposób sposób
przyciągną do swoich gospo-
darstw agroturystycznych setki
gości. Chodzi o tzw. kuroterapię.

Na czym polegała tajemnica
ich planu? - Śledziliśmy badania
naukowe dotyczące oddzialywa-
nia ferm kurzych na otoczenie i
wynika z nich niezbicie, że mają
one dobroczynny wpływ na mi -
kro klimat – tłumaczy Jeremi War-
licki, właściciel hotelu i SPA. - Wy -
ziewy i zapachy kurze leczą choro-
by dróg oddechowych i nieżyty.
Efekt jest przy tym o wiele lepszy
niż np. to co oferowane jest ku -
rac juszom w tężniach. To nie
przypadek, że najbardziej le cz ni -
cze wody mineralne mają zapach
zgniłego jaja.

Dlatego mieszkańcy przekonali
potentata w tej branży, żeby
zbudo wał w pobliżu ich posiadłoś-
ci aż 50 kurników. Pozwoliłoby to
stworzyć obejmujący kilka ki lo -
met rów kwadratowych obszar
lecz niczy.

Konflikt powstał, kiedy okazało
się, że kierownictwo sanatorium
w Ameryce przekonało radę i wła -
dze miasta, żeby zablokowały
budowę i zaproponowało lo ka li -
zac ję właśnie tuż obok szpitala
rehabilitacyjnego. - Takie roz wią -
zanie jest o wiele bardzie uza -
sadnio ne z punktu widzenia inte -
resu pacjentów – wyjaśnia Ro -
muald Prawicki, kierownik sana-
torium. – Już podjąłem starania o

rozszerzenie oferty kuroterapii.
Poza zapachem przewidujemy
także używanie w naszej placówce
leczniczej pościeli z wykorzysta -
niem naturalnego pierza, kąpiele
regeneracyjne w kurzej gnojowicy
oraz eksperymentalną dietę opar -
tą o kogel-mogel.

Kierownik oburza się, że kurze
do brodziejstwo miało służyć tylko
wy brańcom mieszkającym w pała-
cach i luksusowych gospodarst-
wach. - Każdy pacjent powinien
mieć szansę na zdrowie, a nie
tylko ten bogaty – mówi zat ros -
kany Prawicki.

Rozczarowania nie ukrywają
jednak właściciele gospodarstw
agroturystycznych. - Władze mias-
ta za naszymi plecami dopuściły
do zmiany miejsca budowy kur -
ników. Czujemy się oszukani, bo
liczyliśmy, że dzięki kurom uda
nam się przyciągnąć gości, po czy -
niliśmy z tą myślą wiele przygo-
towań, a teraz nasze wysiłki pójdą
na marne – ubolewa Andrzej
Gdaczewski.

Tymczasem urzędnicy z ra tu -
sza nie komentują sprawy i za -
pewniają, że to sam inwestor pod-
jął decyzję o zmianie lokalizacji.

Wierni poskąpili 
grosza, teraz cierpią

Zbiórka pieniędzy na ogrze-
wanie olsztyneckiego kościoła
oka zała się tylko częściowym
sukcesem. Jak poinformowała
miej scowa parafia, środki były na
tyle skromne, że udało się kupić
zestawy grzewcze jedynie do
czterech ławek. Są to specjalne
panele umieszczane pod sie -
dziskami. - Jest nam niezmiernie
przykro, że kwota okazała się tak
mała. Wiernym najwyraźniej nie
zależy na komforcie w kościele –
ubolewa Halina Mszała, przewod-

nicząca rady parafialnej. – Dlate -
go system nagrzewający został
zamontowany tylko na kilku wy -
bra nych ławach i nie ma na razie
co liczyć na kolejne.

Sytuacja ta rodzi jednak kon-
flikty. Ostatnio doszło do nieprzy-
jemnej przepychanki o jedną z
takich ławek. - Siedziałam spoko-
jnie z mężem, kiedy nagle grupa
trzech osób zbliżyła się z zamia -
rem wypchnięcia nas z siedzisk –
relacjonuje Władysława Chrzęścik.
- Pozazdrościli nam, że za jęliśmy
ciepłe ławki i agresywnie pró bo -
wali je przejąć. To niebywałe, że
w okresie przed świątecznym
dochodzi do takich sytuacji!

Zupełnie inaczej przedstawia
to Antonina Ziółko: – Moja są -
siad ka z rodziną zajęła całą ławkę,
choć nie rzucała nigdy na tacę ani
grosza. Teraz, kiedy za naszą
krwa wicę zamontowano nagrze-
wanie, korzysta z niego w najlep-
sze i śmieje nam się w twarz. Dla -
te go postanowiłam grzecznie, ale
zdecydowanie wyprosić ją z
miejsc, które wykorzystuje w bez -
prawny sposób.

W wyniku szarpaniny dwie
osoby musiały opuścić nabożeńst-
wo, a jedna wymagała pomocy
lekarskiej.

Władze Olsztynka
odkryły siatkę 

spiskowców
Inspekcja Prawdy Historycznej

na zlecenie władz miasta oraz
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej wszczęła śledztwo w
sprawie olsztyneckiego budżetu
obywatelskiego. Wszyscy oni są
przekonani, że w Olsztynku mamy
do czynienia z niemającą prece-
densu akcja dywersyjną  wymier-
zoną w interesy narodowe i już
złożyły do prokuratury zawia do -
mienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przez kilkuset miesz -

kańców, którzy głosowali na dzia -
ła nia związane z badaniami
archeologicznymi w miejscu
dawnego Mauzoleum Hindenbur-
ga. - Jest dla nas oczywiste, że
osoby te miały na celu pro pa -
gowanie chwały Rzeszy Niemiec -
kiej i promowanie jej dostojników
– mówi Adrian Szczerbiec, prezes
inspekcji. – Jestem wdzięczny
wła dzom miasta za czujność i do -
niesienie.

W związku ze śledztwem prze -
słuchani zostaną wszyscy biorący
udział w głosowaniu. - Będziemy
pytali ich o powiązania rodzinne,
związki z instytucjami za gra nicz -
nymi oraz sprawdzali, czy nie
otrzy mywali pieniędzy z obcych
mo carstw – wyjaśnia Szczerbiec.

Jeszcze bardziej szokujące in -
for macje ujawniła przewodniczą-
ca Stowarzyszenia Przyjaźni Pol-
sko-Radzieckiej. W wywiadzie
udzie lonym w jednej z rozgłośni
przyznała ona, że wraz z władza-
mi miasta celowo doprowadziła
do realizacji budżetu obywatel-
skiego w 170 rocznicę urodzin
Paula von Hindenburga, bo była
przekonana, że w ten sposób uda
się wyłowić osoby które mają
zapędy germanofilskie. – Haczyk
został połknięty i tak jak się spo -
dziewaliśmy, wpłynął popierany
przez proniemieckie środowiska
projekt. Dzięki temu dysponujemy
pełną listą uczestników głosowa-
nia na Tannenberg i co za tym
idzie, wiemy kogo wziąć pod lupę
– cieszy się Stachalina Zinczenko,
przewodnicząca stowarzyszenia. –
Chciałam przy tej okazji podzię -
kować władzom miasta za świa -
domą antyfaszystowską po sta wę.
Dlatego też zgłosiłam je do ka -
pituły internacjonalistycznej nag -
rody im. Pawki Morozowa w
Petersburgu. Jestem przekonana,
że zachowanie to spotka się z
najwyższym uznaniem jurorów.
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P s y c h o l o g
Oferuję profesjonalną pomoc osobom zmagającym się  z problemami natury emocjonalnej,

zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, zaburzenia osobowości, nerwice, depresja i inne),
zaburzeniami odżywiania,uzależnieniem, problemami wychowawczymi  i innymi trudnymi sytuacjami
życiowymi.  Przyjmuję w Olsztynie i Olsztynku.

tel. 883 047 309,  www.olsztynpsycholog.pl

mgr Kamil Jarmoszuk
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18 listopada -  w Miejskim
Domu Kultury odbyło się
spotkanie z okazji 10-lecie istnie -
nia SEN Stowarzyszenia
Edukacji Nieformalnej w Olsz-
tynku, gratulujemy jubileuszu i
dalej liczymy na owocną współ -
pracę.

Rozpoczęliśmy 21 edycję
Olsztyneckiej Ligi Futsalu. Roz-
grywki odbywają się w piątki w
Hali Sportowej Gimnazjum im.
Noblistów Polskich. Szczegóły
dostępne na naszym  face-
book’owym funpageu.

19 lis topada – dzieci z
naszego zespołu tanecznego
Fantazja wytańczyły 2 miejsce
na Turnieju Tańca Nowoczes-
nego „Warmia Power 2016” w
Stawigudzie.

24 listopada – pomogliśmy w
organizacji koncertu „SIX SEA-
SONS” Grzecha Piotrowskiego.
Kto wybrał się w tym czasie do
Filharmonii Warmińsko –
Mazurskiej w Olsztynie mógł
usłyszeć głos Sebastiana Kar -
piel-Bułecki, który był gościem
specjalnym teg wydarzenia.

27 listopada – do Olsztynka
zawitał kabaret „Młodych
Panów”. Jest to kabaret z
najwyższej półki. Wydarzenie
miało miejsce w Sali Widowis -
kowej Gimnazjum im. Noblistów
Polskich.

1 grudnia – w „Kinie Grun-
wald” można było obejrzeć naj -
nowsze kinowe produkcje. Salę
po brzegi wypełniła publiczność
chętna zobaczyć takie filmy jak
„Pitbull. Niebezpieczne Kobiety”
czy „Wołyń”

6 grudnia – nasz św. Mikołaj
Zaglądał gdzie się dało. Naj -
pierw do Kina Grunwald, gdzie
wraz z elfami obdarował słody-
czami dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Olszt ynku. Dzieci
oprócz słodyczy otrzymały w
prezencie projekcje świątecz -
nych bajek.

    W późniejszych godzinach
jegomość w czerwonym kub -
raczku był widziany w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Waplewie. Tam dzieci otrzymały
świąteczne paczki.

7 grudnia – Dzieci z Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w

Waplewie odwiedziły Miejski

Dom Kultury w Olszt ynku.

Celem tej wizyty były warsztaty

świąteczne. Pod czujnym okiem

naszych instruktorów uczyły się

tworzyć ozdoby choinkowe. Nie

zabrakło też tańców. Wizyta

zakończyła się projekcją bajki o

tematyce świątecznej.

9 i 10 grudnia – Zespół Solid

Rock występował tym razem w

Ciechanowie i Bartoszycach.

10 grudnia – Mikołajki w

Świet licach w Mierkach i Platy-

nach

Wkrótce:

16 grudnia – o godz 17 roz -

pocznie się spektakl wykonaniu

koła teatralnego „Maliny” ze

Szkoły Podstawowej w Olsz-

t ynku. Tytuł Spektaklu to

„Jeszcze jedno Boże Narodze-

nie”. Serdecznie zapraszamy.

18 grudnia – przed ratuszem

odbędzie się tradycyjny Olszty-

necki Jarmark Wigilijny. Im -

preza zacznie się od godziny 10.

Program imprezy dostępne na

plakatach.

19 grudnia – Przegląd kolęd i

pastorałek „Śpiewajmy Maleń -

kiemu”. Na to wydarzenie wy -

bierają się nasze zespoły

„Budyń”, „Diamondz”, oraz Stu-

dio Wokalne P. Marii.

31 grudnia – tradycyjnie na

rynku miasta będziemy witali

Nowy Rok. Będzie dużo dobrej

muzyki i fajerwerki.

6 stycznia – Orszak Trzech

Króli

15 stycznia – odbędzie się

25. Finał Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy. Wolontar-

iuszy zachęcamy do zgłaszania

się w Miejskiej Bibliotece Pub-

licznej w Olsztynku.

Kronika MDK-u

Fantazja na Turnieju Tańca Nowoczesnego „Warmia Power 2016” 

Kabaret Młodych Panów

„Mikołajki” w kinie Grunwald

Solid Rock w Bartoszycach

„Mikołajki” w Waplewie
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Wprawdzie przedświąteczny
czas jest, szczególnie dla pań do -
mu, okresem wytężonej pracy, bo
przecież mieszkanie musi lśnić i
przygotować należy specjalne
świąteczne dania, a niestety na le -
żą one do tych raczej pracochłon-
nych. Dlatego niejedna z nas,
żeby tylko ze wszystkim zdążyć  na
czas, zarywa nawet kilka przed -
świą tecznych nocy. Ale przecież
wszyscy lubimy zapach choinki,
karpia i świątecznych ciast, a
jeszcze te czekające na nas pod
bo żonarodzeniowym, pięknie
ubranym drzewkiem prezenty –
niespodzianki. Na Święta Bożego
Narodzenia czekamy cały rok
także dlatego, że to święta ro -
dzinne i spędzamy je zazwyczaj w
gronie bliskich nam osób, dla
których na co dzień w związku z
natłokiem mamy, niestety, coraz
mniej czasu. Boże Narodzenie to
święta dla wielu z nas naj waż -
niejsze, najbogatsze też w ludowe
tradycje sięgające bardzo daw -
nych czasów. Szczególnie  z Wig-
ilią łączy się wiele zapomnianych
już  wierzeń, wróżb i rytuałów.
Chyba jednak trochę szkoda, że
już coraz mniej zostaje z tego ma -
gicz nego nastroju, bo czy ktoś
dzisiaj  jeszcze np. „wnosi do
pokoju snop zboża – żeby w nad-
chodzącym roku  zapewnić do -
mostwu urodzaj”? Szczęściem, są
także takie tradycje, którym
jesteśmy wierni od pokoleń i które
przekażemy zapewne naszym
potomnym. Wigilia od wieków
była dniem niezwykłym, pełnym
dziwów, magii i czarów. Wier-
zono, że tego dnia raj zstępował
na ziemię, że pod śniegiem rosły
cudowne kwiaty, owocowały drze-
wa, woda w rzekach, stawach i
studniach zamieniała się w miód,
wino lub płynne złoto.  Zwierzęta

mówiły ludzkim głosem, otwierało
się niebo, ziemia ukazywała swoje
ukryte skarby, a rośliny i zwierzęta
kłaniały się nisko Nowonarodzo -
ne mu. Wszystkie te cuda mogli
jednak jedynie zobaczyć tylko
nieliczni – ludzie o czystych ser-
cach i wielkiej odwadze. Przyglą-
dano się także bacznie tego dnia
wszystkim zjawiskom, bo jaki ten
dzień, taki cały rok. Potrzebujący
gotówki (także skąpcy) wedle sta -
ro polskiego obyczaju powinni w
Wigilię wstać rano, wrzucić do
miski z zimną wodą kilka monet i
obo wiązkowo się w niej umyć.
Przed zmrokiem należało za koń -
czyć wszystkie czynności związane
z przygotowywaniem wieczerzy,
żeby z pojawieniem się pierwszej
gwiazdy na niebie zasiąść do wig-
ilijnego stołu. Ta tradycja w wielu
domach zachowała się do dnia
dzisiejszego, tak samo jak naj waż -
niejsza z wigilijnych tradycji -  dzie-
lenie się opłatkiem, symbolizują-
cym powszechne pojednanie. W
ten bowiem, jedyny, wyjątkowy
dzień w roku wybaczamy sobie
przykrości, puszczamy w nie pa -
mięć urazy i zapominano na szych
żalach. Natomiast rodzaj i ilość
dań na wigilijnym stole były i są
nadal uzależnione  od lokalnej tra -
dycji .  Jednak na wszystkich
stołach obowiązkowo był mak,
który w połączeniu z miodem
sym bolizował wieczną szczęśli-
wość, bogactwo, miłość, mądrość,
po myślność i długowieczność. Nie
mogło także podczas wigilijnej
wie czerzy zabraknąć ryb, które już
w starożytności uważane były za
zwierzęta święte, symbolizujące
wolność, harmonię i wyzwolenie.
Pożądane  były także tego dnia
da nia z kapusty, chroniącej od złe -
go i przyciągającej wszelki do sta -
tek. Zapewne w wielu naszych

domach w ten piękny, grudniowy
dzień na stołach królować będą
tradycyjne potrawy, które przygo-
towywały nasze babcie i mamy, a
my poprzez ich zapach i smak
będziemy wracać myślami do
świata naszego dzieciństwa i
naszej młodości, czasu naj pięk -
niejszego, chociaż już minionego.

Zdrowych, wesołych i pogod-
nych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech będą one okazją do
radości z rodzinnych spotkań.

Niech przyniosą wytchnienie
od codziennych zmagań i trosk.

Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w nas jak najdłużej.

życzy  
Ewa Łagowska- Okołowicz

Zupa migdałowa:
15 dag płatków migdałowych,

4 szklanki mleka, 10 łyżek cukru,
1 łyżeczka cukru waniliowego, 2
łyżki mąki ziemniaczanej, 4 łyżki
śmietany, kawałek kory cynamo -
nu, 4 kromki chleba tostowego, 2
łyż ki masła.

Mleko z cukrem, cukrem wa ni -
lio wym i cynamonem zagotować.
Płatki migdałowe uprażyć na
suchej patelni. Śmietanę ro z mie -
szać z mąką ziemniaczaną i
odrobiną mleka, dokładnie wy -
mie szać, wlać do gotującego się
mleka, dodać uprażone płatki
migdałowe i całość zagotować.
Chleb tostowy pokroić w kostkę i
podsmażyć na maśle. Zupę po da -
wać z ciepłymi grzankami.

Śledzie z orzechami
i rodzynkami:

250 g filetów śledziowych, 1
cebula, 2 czubate łyżki musztardy
francuskiej, 50 d rodzynków, 50 g
orzechów włoskich, 1 pęczek
natki pietruszki, 1/2 szklanki

oleju, pieprz.
Śledzie lekko wymoczyć i po -

kroić w dużą kostkę. Cebulę drob-
no posiekać, rodzynki zalać na 10
minut wrzątkiem, orzechy po sie -
kać, natkę drobno pokroić. Do
miseczki wlać olej, dodać pieprz i
resztę składników. Wszystko de li -
kat nie wymieszać i odstawić na 24
godziny do lodówki.

Korzenny szczupak:
1 kg szczupaka, 3 łyżki

chrzanu, 2 cebule, 2 cytryny, po
kilka ziaren pieprzu i ziela angiel-
skiego, 8 goździków, sól, 2 łyżki
masła, 1 łyżka suszonej bazylii.

Szczupaka sprawić, umyć, po -
kro ić w dzwonka, osuszyć i nat -
rzeć bazylią. Przykryć i odstawić
na 1 godzinę do lodówki. W moź -
dzierzu utłuc ziele, pieprz i goździ-
ki. Cebulę i cytryny bez skórki
pokroić w plasterki. Naczynie ża -
ro odporne wysmarować mas łem,
układać dzwonka ryby, posypać
przygotowanymi w moździerzu
przy prawami, posmarować cienko
chrzanem, obłożyć plasterkami
cebuli i cytryny, Posypać wiórkami
masła i  piec w temperaturze
200st. C przez około 40 minut.

Wigilijne gołąbki:
1 kg ziemniaków, 1 duża cebu-

la, 2 łyżki masła, 10 dag suszo -
nych grzybów, 2 jajka, sól, pieprz,
majeranek, 1 średnia kapusta,
1/2 litra bulionu warzywnego.

Ziemniaki obrać, umyć i zetrzeć
jak na placki. Odcisnąć, odlać
nad  miar wody, a pozostałą na
dnie naczynia skrobię dodać do
ziemniaków. Cebulę drobno po -
sie kać i podsmażyć na maśle.
Namoczone i ugotowane grzyby
drobno pokroić i dodać do cebuli.
Doprawić solą, pieprzem  i dusić
wszystko około 20 minut. Ostudz-
ić, połączyć z ziemniakami, dodać
jajka i majeranek. Doprawić do
smaku i wymieszać. Kapustę wło -
żyć do wrzącej, osolonej wody i
stop niowo zdejmować z niej mię -
knące liście. Kiedy ostygną, uk ła -
dać na każdy porcję farszu i zaw-
inąć. Do dużego rondla wło żyć
gołąbki, zalać gorącym bulio nem i
gotować około 1 godziny. Po da -
wać z sosem pomidorowym lub
grzy bowym.

DObRE RADY PANi EWY

Boże NarodzeNie – dBajmy

o rodziNNe tradycje

Święta Bożego Narodzenia mają bez wątpienia wyjątkowy
charakter. Gorączkowe przygotowania i nerwowa czasami
gonitwa po sklepach nie mogą jednak przesłonić ich rodzinnej
atmosfery, w której od wielu pokoleń praktykujemy różnorakie
bożonarodzeniowe zwyczaje. Trudno byłoby chyba znaleźć
chociaż jedną osobę, która powiedziałaby, że nie lubi Świąt
Bożego Narodzenia.
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do  10 stycznia pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagro-
dę - obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem ostatniej krzyżówki było hasło: "Biedroneczki są w kropeczki”. Nagrodę
wylosowała Alina W. Al. Przyjaciół 40, Olsztyn.

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA NR 229
Poziomo:
2 )  m a r z e n i e  w i ę ź n i a ,  5 )  a r t y s t a  w
kanale,  6)  pro s t y instrument,  9)niszcz
„Albo”,  10) koniec l i ter y i ,   11) pło -
n ą c y  b u b e l ,  1 2 )  k r a j  z e  s t a n e m ,
15)  s t rac i ła  przy jac ie la ,  17)  p lac  z
ru mem, 18) imieniny u cioci,  20) na
sen,  21)  moż l iwość  bogatego, 23)
n i e c h  ż y j e ,  2 8 )  o  f a c h u  n a
dachu, 30) mąd ry sponsor, 
33) zainteresowania, 34) ład -
nie świeci,  35) ma uszy, 
37) pierwszy krąg, 
41) wy chodzi z bu ra ków,
44) przed kolacją, 
4 5 )  d z i e w c z y n a  d l a
k a t o l i k a ,  4 6 )  z a  -
bawny, 47) groch
z kapustą

Pionowo:

1) na prezenty, 3) logo szachist y, 
4) bezbolesna, 7) rugbista nr 1,
8) rząd Angli ,  13) … tam, 
14) z  Czarnego Lądu, 16) rower bez
kół, 19) pogoń na czczo, 22) szczera
i n a u g u r a c j a ,  2 4 )  d o s t a j e  w  s k ó r ę

pałką,  25)  na rzepy,  26)  na kawę,
27) prowadzi orkiestrę, 29) kuch-

n i a  p o l s k a ,  31 )  t r a c i l i  p r z e z
niego głowę, 32) celny, 
36) pogoda w Olszt ynie, 
38) muzyczny prysznic, 
39) w pacierzu, 40) śpiąca,

41 )  p o j e m n i k  r y b a k a ,
42) sensacyjna istota

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:
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