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Drodzy czytelnicy!
DNI OLSZTYNKA (program w numerze) tradycyjnie

zamykają pracowity rok szkolny. Na ten moment czekają nie
tylko przedszkolaki i uczniowie  z naszej gminy, ale też wszys -
cy pracownicy oświaty i…oczywiście szczęśliwi rodzice. W
całej Polsce rozpoczynają się upragnione wakacje… ale w
Olsztyn ku dzieci kończą rok szkolny nietypowo, bo wielką
olsztynecką paradą, inaugurującą Dni Olsztynka.

Wszystkim życzymy udanego wypoczynku. Z okazji Święta
Naszego Miasta wszystkim mieszkańcom składamy najlepsze
życzenia, dużo zdrowia, spełnienia wszystkich planów i za mie rzeń
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 

Życzmy sobie nawzajem dalszego, dynamicznego i har moni j ne go
rozwoju naszego miasta,  aby żyło nam się lepiej i dos tat niej.

Z okazji Dni Olsztynka przygotowano bogaty program uro czy stości,
na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

Życzymy miłej zabawy!
Redakcja ALBO

WITAMY WAKACJE!

DNI OLSZTYNKA 2018!
STREFA KIBICA - 24 i 28.06
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Mieszkańcy Mierek nie kryją
zadowolenia z informacji od
Ge neralnej Dyrekcji Dróg Krajo -
wych i Autostrad w Olsztynie
dotyczącej przebudowy odcinka
drogi krajowej w miejscowości
Mierki. Minister Infrastruktury
zatwierdził do realizacji dwa pro-
gramy inwestycji drogowych w
województwie warmińsko-
mazurskim. Przebudowany zos -
tanie odcinek DK 58 w Mierkach
i rozbudowane skrzy żowanie

drogi krajowej nr 51 koło Dywit.
Wieloletnie starania burmistrza

oraz radnych dobiegły końca
teraz tylko czekamy na roz po -
czę cie inwestycji. Jest to jedna z
droższych inwestycji drogowych
w naszej gminie i  na taki
wydatek nie byłoby nas stać, ale
dzięki dobrej współpracy z
GDDKiA w Olsztynie inwestycja
sta ła się możliwa - dodaje Bur-
mistrz Olsztynka Artur Wrochna.

To od lat wyczekiwana inwe -
styc ja w naszej wsi, gdyż jest to
najbardziej niebezpieczny od -
cinek drogi na terenie naszej
gminy, zwłaszcza w sezonie let-
nim, kiedy to przyjeżdża do nas
tysiące turystów - mówi Halina
Żydecka,  sołtys Mierek. Bez
święcenia zapewne się nie obej -
dzie, dodaje z uśmiechem Prze -
wo d niczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda, radny z tego
okręgu.
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Inwestycja drogowa w Mierkach

26 maja w Lidzbarku Welskim
odbył się IX Festiwal Cittaslow.
Udział w nim wzięło 28 miast
członkowskich Polskiej Krajowej
Sieci Cittaslow.

Naszą gminę na festiwalu
reprezentowali Burmistrz Ol -
sztyn  ka i Koordynator Sieci Ar -
tur Wrochna i Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olszt ynku
Andrzej Wojda. Stoisko promo-
cyjne gminy reprezentowane
było przez pracowników Referatu
Promocji i Muzeum Historii Olsz-
tynka Justynę Balicką i Karola
Kijkowskiego.

Gmina Olsztynek po raz kolej -
ny przyciągnęła wielu odwiedza-
jących swoimi najlepszymi re gio -
nalnymi smakami, wśród których
nie zabrakło: wędzonych i
marynowanych ryb z Gospo-
darstwa Rybackiego w Swa der -
kach, pysznego pachnącego chle-
ba oraz słodkich wyrobów ze
Spółdzielni Handlowo Produk-
cyjnej w Olsztynku, znanych i
cenionych musztard i octów z
Wytwórni Octim, wyrobów ma -
sar skich z Zakładu „Tomuś” To -
masza Reihsa, dorodnych pomi-
dorów z Hurtowni Warzyw i
Owoców Piotra Żółtkowskiego,
produkowanych w Olsztynku
soków i przetworów owocowych
firmy Tymbark. Nie zabrakło

rów nież misternie wykonanych
wyrobów z Huty Szkła Artysty-
cznego Tarasa Krynickiego w Ol -
szt ynku. Dzięki wspaniałym
regionalnym strojom udostęp-
nionym przez Muzeum Budown-
ictwa Ludowego w Olsztynku
nasze stoisko, jak zawsze, prezen-
towało się okazale.

Odwiedzający nasze stoisko
mogli także zapoznać się z ofertą
turyst yczną i największymi
atrakcjami naszej gminy.

Dzięki tak bogatej ofercie i
zaangażowaniu tak wielu pod-
miotów stoisko Gminy Olsztynek
było jednym z najchętniej od wie -
dzanych punktów w czasie trwa-
nia festiwalu i zajęło III miejsce w
konkursie na "Najlepsze Stoisko
Promocyjne Miast Cittaslow"
wśród 28 stoisk biorących udział
w konkursie.

Na barwnej scenie Cittaslow
zaprezentowały się zespoły ze
wszystkich miast sieci. Naszą
gminę reprezentował zespół tań -
ca nowoczesnego STREET
FLOW DANCE CREW, który
swoim energetycznym układem
poruszył zgromadzoną pod sce -
ną publiczność.

15.05.2018 r. została podpisana umowa obejmująca wykonanie
termomodernizacji i remontu sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Waplewie. Wykonawcą zadania jest firma WBL
Węgrzyn Spółka Jawna w Olsztynie. Zakończenie realizacji przed-
sięwzięcia planowane jest na jesień 2018 r.

Olsztynek na IX Festiwalu
Cittaslow w Lidzbarku

23 maja 2018 roku na długo
zapisze się w historii Olsztynka i
Multimedialnego Muzeum, a to
wszystko za sprawą wizyt y
studyjnej pracowników Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
(JFTC- Joint Force Training Cen-
tre) z Bydgoszczy. JFTC to
ośrodek szkoleniowy żołnierzy
wojsk NATO. Punktualnie o
godzinie 11 przed ratusz pod-
jechały dwa wojskowe autokary z
których wysiadło prawie 60 ofi-
cerów wyższych reprezentujących
16 państw NATO.

Delegację reprezentował
Dowódca JFTC, generał dywizji
Wilhelm Grün (Niemcy) oraz

zastępca Dowódcy/Szef Sztabu
generał brygady Ladislav Jung
(Czechy). Odwiedzający w głów -
nej mierze skupili się na prze-
biegu i skutkach II Bitwy pod
Tannenbergiem. Goście byli pod
dużym wrażeniem sposobu w
jaki bitwa oraz pozostała część
ekspozycji jest prezentowana w
Muzeum.

Po zwiedzaniu delegacja oraz
władze samorządowe udały się
na cmentarz przy ulicy Leśnej,
gdzie spoczywają ofiary bitwy z
sierpnia 1914 roku. Po złożeniu
wiązanek delegacja z JFTC udała
się w dalszą podróż szlakiem I
wojny światowej.

Wizyta Dowódcy Centrum 
Szkolenia Sił Połączonych NATO

Podpisanie umowy dotyczącej 
termomodernizacji sali gimnastycznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w

Waplewie



Długi weekend majowy
obfitował w wiele atrakcji
przygotowanych przez Gmi -
nę Olsztynek i Miejski Dom
Kultury w Olsztynku. Jedną z
nich było tradycyjne otwarcie
sezonu turystyki aktywnej raj-
dem rowerowym.

5 maja z rynku miejskiego
wystartowała liczna grupa
rowerzystów, która pokonała
trasę Olsztynek – Swaderki –
Olsztynek.

Msza św. za Ojczyznę z
okazji Święta Konstytucji 3.
Maja

Z okazji Święta Konstytucji
3. Maja w Kościele pod wez -
waniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Olsztynku
została odprawiona uroczysta
Msza św. za Ojczyznę. We
mszy wzięły udział władze
miasta, poczty sztandarowe:

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Olsztynku, Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Olsz-
tynku, Zespołu Szkół im K. C.
Mrongowiusza w Olsztynku,
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Noblistów Polskich w Olsz-
tynku, Szkoły Podstawowej
Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich im. św.
Jana Pawła II w Olsztynku,
Szkoły Podstawowej nr 2 im.
rotmistrza Witolda Pileckiego
w Olszt ynku, delegacje:
Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Polit y -
cznych Koła Miejsko-Gmin-
nego w Olszt ynku i Koła
Sybiraków w Olsztynku oraz
licznie przybyli mieszkańcy i
goście. Mszę odprawił ksiądz
dziekan Stanisław Piet kie -
wicz. Delegacje kombatan-
tów, Sybiraków oraz władze

miasta złożyły wiązanki kwia -
tów pod tablicami pa miąt -
kowymi. Cieszy, że tak licznie
mieszkańcy, a szczególnie
dzieci i młodzież,  uczest-
niczyli  w upamiętnieniu tego
ważnego dla Polaków święta.

3 maja 1791 roku została
uchwalona Konstytucja Rze -
czy pospolitej. Była ona pier-
wszą konstytucją w nowożyt-
nej Europie, drugą po amery -
kańskiej na świecie, do nios -
łym dziełem myśli polskiego
Oświecenia. Już w dwa dni
po uchwaleniu Konstytucji
przez Sejm Wielki (1788-
1792) dzień 3 maja uznano
za  święto narodowe, które
później z powodu niewoli
kraju zostało na długi czas
zawieszone. Przywrócono je
po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku. Po II wojnie
światowej w roku 1946
władze komunistyczne za bro -
niły publicznego świętowania,
a próby manifestacji były tłu-
mione przez milicję. W 1951
roku święto zostało oficjalnie
zniesione. Od 1990 roku 3
Maja znów jest oficjalnym
świętem państwowym w
Polsce, dniem wolnym od
pracy.
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Pszczelarze wraz z leśnikami
oraz dziećmi i  młodzieżą
postanowili upamiętnić 100
lecie odzyskania niepodległości
sadząc pamiątkowe lipy.

Uroczystości rozpoczęły się
spotkaniem w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. rotmistrza Witol-
da Pileckiego w Olsztynku z
Józefem Zyskiem prezesem
Wojewódzkiego Związku Pszcze -
larzy w Olsztynie oraz wice -
prezesem Zarządu Krajowego
Piłsudczyków RP, człowiekiem
zafascynowanym postacią
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Po spotkaniu odbyło się
uroczyste sadzenie pa miąt -
kowych „Lip Pamięci” wzdłuż ul.
Leśnej w Olsztynku,  odsłonięcie
i poświęcenie tablicy pa miąt -
kowej.

Następnie Józef Zysk wraz z
zaproszonymi gośćmi odwiedził
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Waplewie gdzie również spotkał

się z uczniami i tam też posad-
zono „ Lipy Pamięci” i odsłonię-
to tablicę pamiątkową.

Uroczystość zakończyła się
spotkaniem z uczniami Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Noblistów
Polskich w Olsztynku.

Drzewa sadziła młodzież
szkolna wraz z pszczelarzami
RKP w Olsztynku z prezesem
Krzysztofem Wieczorkiem,
przedstawicielami Nadleśnictwa
Jagiełek z nadleśniczym Bożeną
Przesław i Nadleśnictwa Olsz-
tynek z nadleśniczym Dariuszem
Krzyżanowskim. Pamiątkowe
lipy zasadzili również przedstaw-
iciele władz lokalnych burmistrz
Artur Wrochna, zastępca bur-
mistrza Bogusław Kowalewski,
przewodniczący rady miejskiej
Andrzej Wojda, wiceprzewod-
nicząca rady miejskiej Irena Pis-
arewicz, przewodnicząca komisji
spraw społecznych Alicja
Woźnicka oraz radni Stefan

Pień kowski i Ryszard Orłowski.
Swoje drzewa z młodzieżą po -
sadzili również. ks. kanonik Sła-
womir Piniaha oraz ks. pro-
boszcz Jerzy Mazur, komendant
Policj i  w Olszt ynku Janusz
Wirchanowicz , komendant
Straży Miejskiej Mirosław
Szostek, dyrektorzy szkół: Szkoły
Podstawowej nr 2 im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Olsztynku
Beata Bukowska i Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w
Waplewie Piotr Kolek wraz z
gronem pedagogicznym i przed-
stawicielami rady rodziców, soł-
tys Waplewa Andrzej Kuźniews-
ki. Zaszczytem dla uczniów było
sadzenie l ip z Prof. dr hab.
Jerzym Wilde kierownikiem kat-
edry pszczelnictwa UWM w
Olsztynie oraz Marią Wilde z
Centrum Pszczelarskiego w
Gryźlinach.

100 lip na 100-lecie Niepodległości

7 maja br. na terenie naszej gminy miało miejsce niezwykłe wydarzenie, którego organizatorami byli: Rejonowe
Koło Pszczelarzy w Olsztynku, Nadleśnictwa Jagiełek, Nadleśnictwo Olsztynek oraz szkoły podstawowe z naszej gminy. 

Rozpoczęcie sezonu rowerowego w Olsztynku

Panele słoneczne o łącznej mocy
prawie 6 MW zajmują spory teren, ale
stanęły w miejscu nieprzypadkowym –
mówi Wojciech Cetnarski – prezes
zarządu firmy, która wykonała inwesty-
cję.

Jak zaznaczał, poszukiwany był
teren o dobrym nasłonecznieniu oraz z
dobrą atmosferą ze strony lokalnych
władz.

Tę atmosferę potwierdzają słowa
burmistrza Olszt ynka – Ar tura
Wrochny, który przyznaje, że nie był
zachwycony pomysłami na farmy wia-
trowe. Panele fotowoltaiczne są jednak
strzałem w dziesiątkę.

Panele zajmują imponującą
powierzchnię – nie ukrywa Sylwester
Majewski, który nadzorował budowę
farmy.

Pojedyncza farma zajmuje obszar
około 2 hektarów, a tutaj mamy do
czynienia z sześcioma -dodał Sylwester
Majewski.

Elektrownia słoneczna w Mierkach
nie zanieczyszcza powietrza, ani nie
emituje hałasu. Ostatecznym właści-
cielem farmy została firma z Danii.

W Mierkach koło Olsztynka
ruszyła nowoczesna i jedna 
z największych elektrowni 

słonecznych w kraju
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BURMISTRZ OLSZTYNKA 
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone w sprawie sprzedaży:
1. Działki niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 8/50, o pow. 3003 m

2

wraz z udziałem wynoszącym 1/6
części w działce nr 8/52 o pow.
1285 m2 położonych w obrębie
Ząbie gm. Olsztynek woj. war miń -
sko-mazurskie. Nieruchomość
stanowi własność gminy Olsztynek.
Sąd Rejonowy w Olsztynie pro wadzi
dla tej nieruchomości księ gę wieczys-
tą nr  KW OL1O/00051944/4.

Cena wywoławcza nierucho -
moś ci stanowi kwotę 148.500,00
zł (słownie: sto czterdzieści osiem
tysięcy pięćset złotych). Do wylicy-
towanej ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT.
Wadium w wysokości 15.000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy zło-
tych) należy wpłacić gotówką lub
przelewem do dnia 11.07.2018 r.
na konto Urzędu Miejskiego
w  Olsztynku nr 33 8823 0007
2001 0000 0169 0003 w Banku
Spółdzielczym w Olsztynku (za
dzień wpłaty uznaje się dzień
wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta).
Przetarg odbędzie się 16 lipca
2018 r. o godz. 1000 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Zgodnie z uchwałą nr XLI-
369/2017 Rady Miejskiej w Olsz-
tynku z dnia 29 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przes -
trzen nego terenu położonego w
obrębie Ząbie gm. Olsztynek, dzi-
ałka nr 8/50 położona jest na te -
re nie zabudowy rekreacji indywid-
ualnej oznaczonym na rysunku
planu symbolem ML, działka nr
8/52 położona jest na terenie
dróg wewnętrznych oznaczonym
na rysunku planu symbolem
KDW. Działki położone są na
obszarze Chronionego Krajobra -
zu Puszczy Napiwodzko - Ra muc -
kiej i  obszarze Natura 2000. Dzi-
ałki położone są w po bli żu jeziora
Łańskiego, na terenie byłego
ośrod ka wy po czyn ko wego Ry ba -
czówka.

Dostęp działki nr 8/50 do dro -
gi gminnej jest poprzez działkę nr
8/52. Kształt działki nr 8/50
zbliżony jest do kwadratu. Wzdłuż
południowej granicy działki nr
8/52 przebiega linia energetycz-
na średniego napięcia oraz usy-
tuowany jest słup energetyczny.
Zobowiązań brak.

2. Działki niezabudowanej,
oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem nr 8/51, o pow.
3274 m2 wraz z udziałem wy no -
szącym 1/6 części w działce
nr  8/52 o pow. 1285 m

2

położonych w obrębie Ząbie gm.
Ol sztynek woj. warmińsko-ma zur -
skie. Nieruchomość stanowi włas-
ność gminy Olsztynek. Sąd Re jo -
no wy w Olsztynie prowadzi dla tej
nieruchomości księgę wieczystą nr
KW OL1O/00051944/4.

Cena wywoławcza nierucho -
mości stanowi kwotę 160.500,00
zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysię-
cy pięćset złotych). Do wylicy -
towanej ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT.
Wadium w wysokości 16.000,00 zł
(słownie: szesnaście tysięcy zło-
tych) należy wpłacić gotówką lub
przelewem do dnia 11.07.2018 r.
na konto Urzędu Miejskiego
w Olsztynku nr 33 8823 0007
2001 0000 0169 0003 w Banku
Spółdzielczym w Olsztynku (za
dzień wpłaty uznaje się dzień
wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta).
Przetarg odbędzie się 16 lipca
2018 r. o godz. 1015 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Zgodnie z uchwałą nr XLI-
369/2017 Rady Miejskiej w Olsz-
tynku z dnia 29 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania prze -
strze nnego terenu poło żo ne go w
obrębie Ząbie gm. Olsztynek, dzi-
ałka nr 8/50 położona jest na
terenie zabudowy rekreacji indy-
widualnej oznaczonym na ry sun -
ku planu symbolem ML, działka
nr 8/52 położona jest na terenie
dróg wewnętrznych oznaczonym
na rysunku planu symbolem
KDW. Działki położone są na
obszarze Chronionego Krajo-
brazu Puszczy Napiwodzko -
Ramuckiej i   obszarze Natura
2000. Działki położone są w
pobliżu jeziora Łańskiego, na tere-
nie byłego ośrodka wy po czyn ko -
wego Rybaczówka.

Dostęp działki nr 8/51 do dro -
gi gminnej jest poprzez działkę nr
8/52. Kształt działki nr 8/51
zbliżony jest do kwadratu. Wzdłuż
południowej granicy działki nr
8/52 przebiega linia energetycz-
na średniego napięcia oraz usy-
tuowany jest słup energetyczny.
Zobowiązań brak.

3. Działki niezabudowanej,
ozna czonej w ewidencji gruntów
nu merem nr 8/56, o pow.
3009  m

2
wraz z udziałem wy no -

szącym 1/6 części w działce
nr 8/52 o pow. 1285 m2 po ło żo -
nych w obrębie Ząbie gm.  Olsz-
tynek woj. warmińsko-mazurskie.
Nieruchomość stanowi własność
gminy Olsztynek.  Sąd Rejonowy
w Olsztynie prowadzi dla tej nieru-
chomości księgę wieczystą nr  KW
OL1O/00051944/4.

Cena wywoławcza nierucho -
mości stanowi kwotę 148.500,00
zł (słownie: sto czterdzieści osiem
tysięcy pięćset złotych). Do wylicy-
towanej ceny działek zostanie
doliczony 23 % podatek VAT.
Wadium w wysokości 14.000,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy zło-
tych) należy wpłacić gotówką lub
przelewem do dnia 11.07.2018 r.
na konto Urzędu Miejskiego w
Olsztynku nr 33 8823 0007 2001
0000 0169 0003 w Banku
Spółdzielczym w Olsztynku (za
dzień wpłaty uznaje się dzień
wpływu środków finansowych na
konto Urzędu – uznanie konta).
Przetarg odbędzie się 16 lipca
2018 r. o godz. 1030 w pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Zgodnie z uchwałą nr XLI-
369/2017 Rady Miejskiej w Olsz-
tynku z dnia 29 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania prze -
strzennego terenu położonego w
obrębie Ząbie gm. Olsztynek, dzi-
ałka nr 8/56 położona jest na
terenie zabudowy rekreacji indy-
widualnej oznaczonym na ry sun -
ku planu symbolem ML, działka
nr 8/52 położona jest na terenie
dróg wewnętrznych oznaczonym
na rysunku planu symbolem
KDW. Działki położone są na
obszarze Chronionego Krajo-
brazu Puszczy Napiwodzko -
Ramuckiej i   obszarze Natura
2000. Działki położone są w
pobliżu jeziora Łańskiego, na tere-
nie byłego ośrodka wy po czyn ko -
wego Rybaczówka.

Dostęp działki nr 8/56 do dro -
gi gminnej jest poprzez działkę nr
8/52. Kształt działki nr 8/56
zbliżony jest do kwadratu. Wzdłuż
południowej granicy działki nr
8/52 przebiega linia energetycz-
na średniego napięcia oraz usy-
tuowany jest słup energetyczny.
Zobowiązań brak.

Wpłacone wadium na przetarg:
- zaliczone zostanie na poczet

ce ny nabycia nieruchomości, je że -
li osoba wpłacająca wygra prze-
targ,

- nie podlega zwrotowi jeżeli
osoba, która wygra przetarg
odstąpi od zawarcia aktu notarial-
nego,

- zostanie zwrócone, jeżeli
osoba wpłacająca nie wygra prze-
targu.

W  przypadku wspólności usta-
wowej wadium na przetarg należy
wpłacić przez obojga małżonków.
Ponadto wymagana jest obecność
obojga małżonków na przetargu
lub zwykłe pełnomocnictwo udzie -
lone w zwykłej formie przez
nieobecnego małżonka do wnie -
sienia wadium, uczestnictwa
w  przetargu w jego imieniu
i  składania oświadczeń zwią za -
nych z udziałem w przetargu.
W przypadku osób fizycznych za -
mie rzających nabyć nierucho -
mość w związku z prowadzoną
dzia łalnością gospodarczą, wyma-
gane jest okazanie dowodu toż -
samości i  aktualnego wyciągu
z  Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej.
Osoba prawna przystępująca
do przetargu winna być reprezen-
towana przez uprawnionego
przedstawiciela lub przez pe łno -
mocnika właściwie umocowa nego. 

Cudzoziemców nabywających
nieruchomości obowiązują
przepisy ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z
późn. zm.).

Uzyskana w przetargu cena
nieruchomości płatna jest jedno-
razowo przed podpisaniem
umowy notarialnej. 

Burmistrz Olszt ynka może
odwołać ogłoszone przetargi z
uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenia o przetargach
podaje się do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszeniena
tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Olsztynku
oraz na stronie internetowej Urzę-
du i w BIP.

Bliższe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Olsztynku w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami i Planowa-
nia pok. nr 16 lub pod nr tel.
89 519 54 85.
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Matka Janka Bytnara –
„Rudego” była jedyną matką w
Pol sce, która miała setki dzieci.
Przychodziło do niej tysiące listów,
a zaczynały się tak: „Dzień dobry,
najukochańsza Druhno Matu-
lu...”„Czuwaj, Kochana Matko…”,
„Szanowna Pani Matko naszego
Bohatera…”, „Matulu Serdeczna,
nasza opoko…”, „Matuleńko
Ukochana, serc naszych pokrzepi-
enie…”, „Mateńko - Najlepszy nasz
Nauczycielu…”, „ Matulu Rudego i
wszystkich polskich harcerzy”.
Zdzisława Bytnarowa urodziła się
12 marca 1901 w Kolbuszowej na
Rzeszowszczyźnie. Była córką
Józefa i Józefy Rechulów, po cho -
dziła z wielodzietnej rodziny. W
rodzinnej miejscowości ukończyła
szkołę powszechną, naukę kontyn-
uowała w gimnazjach w Krakowie
i Mielcu, gdzie uzyskała maturę.
Uczęszczała następnie na Pań -
stwo we Kursy Nauczycielskie w
Krakowie. Poznała na nich swo-
jego przyszłego męża, Stanisława
Bytnara, z którym wyjechała na
Kielecczyznę. Pracowała wraz z
mężem jako wiejska nauczycielka.
Dom, w którym przyszła na świat
istnieje do dziś z tablicą informu-
jącą, że tu urodził się także jej syn.
Harcerze z kolbuszowskiego szcze -
pu im. Janka Bytnara zaciągają
warty honorowe podczas uro -
czystych Dni Bytnarowskich, orga-
nizowanych przez Liceum im.
Janka Bytnara, do którego do -
chodzi się ulicą Janka Bytnara.
Dlatego Kolbuszowa nazywana
jest „Jankową stolicą”. Ze wspom-
nień pani Zdzisławy dowiadujemy
się jak przeżyła moment odzyska-
nia niepodległości. A wspomina
tak:  „Spełniły się moje marzenia
– zaczęłam studia w Krakowie. 3
listopada 1918 roku tysiące ludzi
płynęły na Wawel. Wciśnięta w
tłum  myślałam o moim bracie Ro -
manie, który zginął na froncie
włoskim i że nie nadaremno został
gdzieś pod brzozowym krzyżem.
Zagrzmiał dzwon. Tłum krzyknął,
zapłakał. Ksiądz od ołtarza
zawołał: - Doczekał się królewski

Zygmunt, że może na wszystkie
strony Polski potężnym swym
głosem rozbrzmiewać wieścią!
Orzeł Biały roztaczać zaczyna pod
polskim niebem, od Tatr pod Bał-
tyk, swe władcze skrzydła!” O pier-
wszej swej pracy mówi z przeję-
ciem, przytaczając słowa Henryka
Rowida, który przygotowywał pier-
wsze kadry nauczycielskie dla
niepodległej Polski, a słowa były
takie: „Jesteście pierwszym po -
cztem polskich nauczycieli! Macie
nieść, jak w „Testamencie”
Słowackiego, prawdziwy „ka ga -
niec oświaty”. Idźcie, nieście Pol-
skę! I pamiętajcie, że tylko ludzie
wolni mogą wychowywać ludzi
wolnych!”. W 1925 roku jej mąż
Stanisław Bytnar otrzymał szansę
wielkiego awansu- studia w
Warszawie. Wybrał Instytut Peda-
gogiki Specjalnej. Historycy oś wia -
ty piszą o Stanisławie Bytnarze, że
jest prawdziwym prekursorem
tego, co współcześnie nazywane
jest integracją, że dziecko upośled-
zone znajduje swoje miejsce w
zbiorowości i odzyskuje wiarę w
swoje siły. Wyruszając do Warsza-
wy z mężem również miała szanse
rozpoczęcia dalszej nauki, którą
podjęła w tym samym Instytucie
Marii Grzegorzewskiej. Już jako
absolwentka Instytutu w 1930 zor-
ganizowała pierwszą szkołę spec-
jalną na warszawskiej Pradze. 16
marca 1934 szkoła otrzymała
sztandar, poświęcony przez pry-
masa Augusta Hlonda. W przed-
edniu wybuchu II wojny światowej
do szkoły uczęszczało 320 ucz -
niów. Jeśli chodzi o syna Janka, to
w Warszawie prze kroczył progi
sławnej szkoły im. Batorego 1
września 1931 roku. Spotkał tam
Macieja Aleksego Dawidowskiego
– „Alka”, Tadeusza Zawadzkiego
– „Zośkę”, czyli  przyszłych
bohaterów „Kamieni na szaniec”.
Pedagodzy określali Janka krótko:
„geniusz matematyczny”. Pasją
Janka i jego kolegów było har -
cerstwo, wspaniała drużyna zwana
od koloru chust „Po ma rań czar -
nią”. Ostatnie wakacje latem 1939
roku rodzina Bytnarów spędzała
na Helu. Janek zdał wzorowo
maturę i egzamin konkursowy na
Politechnikę Warszawską. 1 wrześ-
nia obudziły ich w Warszawie syre-
ny. Po wybuchu wojny Bytnarowie
część mieszkania przeznaczyli na
potrzeby wojska. 27 września
1939 harcerstwo polskie schodzi
do podziemia, tworząc Szare

Szeregi. Janek Bytnar staje się
czołową postacią Organizacji Ma -
łego Sabotażu dowodzoną przez
harcmistrza Aleksandra Ka miń -
skiego. Natomiast w czerwcu
1940 Zdzisława Bytnarowa zo sta -
ła zwolniona przez okupanta ze
stanowiska kierowniczki szkoły.
Natychmiast zaangażowała się w
tajne nauczanie i konspiracyjne
służby łączności. W marcu 1943,
po aresztowaniach, straciła naj -
bliższych. Do obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau wy -
wie ziony został mąż, który zginął
w styczniu 1945 roku w czasie
ewakuacji obozu a syn, Jan Byt-
nar ps. "Rudy", aresztowany 23
marca i odbity trzy dni później w
słynnej akcji  pod Arsenałem,
zmarł w wyniku obrażeń odnie-
sionych podczas tortur. We
wspomnieniach dowiadujemy się
jak wyglądało spotkanie matki z
synem : „Chłopcy przyprowadzili
matkę Janka do mieszkania, gdzie
„Rudy” leżał jak biała mumia w
bandażach. Nachyliła się nad nim
i spytała: - Co cię boli syneczku?
Uśmiechnął się i poruszył jedynym
nie zmiażdżonym palcem… Że
tylko ten palec. Nie płakała. –
Dzielna Mamusia – powiedział,
gdy odeszła. Nie zobaczyła go
już”. W powstaniu warszawskim
Zdzisława Bytnarowa pełniła służ -
bę w Pasiece – Kwaterze Głównej
Szarych Szeregów. Była kierown-
iczką Harcerskiej Poczty Polowej
w Śródmieściu, łączniczką szefa
Poczt Polowych Komendy Okręgu
oraz, jako osoba ciesząca się
społecznym zaufaniem członkiem
zespołu cenzorskiego Harcerskiej
Poczty Polowej. Otrzymała sto -
pień podporucznika. Po Powsta-
niu Warszawskim trafiła do nie -
woli niemieckiej, przebywała w
obozach Fallingbostel, Bergen-
Belsen, Holsdorf. Powróciła do
Warszawy 15 sierpnia 1945 i za -
mieszkała w gruzach dawnego
domu przy ulicy Niepodległości
159. Podjęła ponownie pracę w
szkole specjalnej nr 6, 1 grudnia
1945 roku zaczęła pracować jako
wizytator Wydziału Szkół Specjal-
nych Ministerstwa Oświaty.
Szukała ośrodków dla domów
dziec ka, walczyła o budynki na
szkoły, przysposabiała do adopcji
dzieci sieroty dla sierot rodziców.
W 1957 stan zdrowia zmusił ją do
przejścia na emeryturę. Szczęś-
ciem i podporą Zdzisławy Byt-
narowej była jej córka Danuta. To

dzięki niej tysiące harcerzy z całej
Polski mogły spotykać się z
„Matką Bohatera”. To pani Danu-
ta Dziekańska zbierała liczną kore-
spondencję do swojej matki, w
której harcerze pisali o swoich
rozterkach, jak i zwierzali się,
prosili o pomoc czy przesyłali
słowa dziękczynne. Pani Zdzisława
jako emerytka utrzymywała kon-
takty ze swoją dawną placówką.
Była również u schyłku życia auto-
rytetem i przyjacielem harcerstwa,
często określano ją "Matulą Pols-
kich Harcerzy". Korespondowała z
licznymi drużynami i szkołami,
noszącymi imię jej syna, wy jeż dża -
ła na uroczystości, spotykała się z
młodzieżą. Otrzymała m.in. Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Warszawski Krzyż Pow-
stańczy, Złoty Krzyż Zasługi dla
Związku Harcerstwa Polskiego,
Medal „Zasłużonej Matce”, Złotą
Odznakę Związku Nauczycielstwa
Polskiego.  Mając 93 lata przyjęła
ostatni raz zuchów i harcerzy w
swoim mieszkaniu przy ul.
Niepodległości. Wtedy to, gdy
mały zuch powiedział cicho: Druh-
no, jak druhna wspaniale znosi
sta rość! – nachyliła się do niego i
wyszeptała: - Mylisz się, druhu. To
starość nie znosi mnie! A ostatnie
z zapisanych słów Zdzisławy Byt-
narowej to: - Największym darem
dla matki jest pamięć o dziecku.
Daliście mi ten dar...  

Zmarła 13 sierpnia 1994 roku,
pochowana została na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach w
Warszawie, przy licznym udziale
młodzieży harcerskiej. CZUWAJ!

Stanisława Ziątek

Źródło: K. Pasterek, B.
Stańczyk „ Zasłużeni dla pedagogi-
ki specjalnej.  Zdzisława Byt-
narowa (1901 – 1994)”, Szkoła
Specjalna 1995, nr 1 i B. Wa cho -
wicz „ Matki Wielkich Po la ków-
Matula polskich harcerzy”, Publi-
cystyka Nasz Dziennik, 4 września
2015.
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MATKA BOHATERA

Maj i czerwiec to najpiękniejsze miesiące w roku. Ich piękno przejawia się również w dniach
poświęconych rodzinie, bo w maju przypada Dzień Matki, a w czerwcu – Dzień Dziecka i Dzień
Ojca. Dlatego też warto przypomnieć losy szczególnej rodziny – Zdzisławy i Stanisława Bytnarów,
rodziców Janka Bytnara, „ Rudego” z „ Kamieni na szaniec”.
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Podczas mszy św. ksiądz
Stanisław Pietkiewicz poświęcił
sztandar szkoły i wygłosił piękne
kazanie o wartościach, którym
wierny był nasz patron.

W dalszej części uroczystości
goście i spo łecz ność szkolna obe-
jrzeli piękny program artystyczny
oraz wysłuchali wzruszającego
koncertu Lecha Makowieckiego.
Nastąpiło również uhonorowanie
darczyńców, którzy przyczynili się
do ufundowania sztandaru oraz
podziękowanie osobom zaan-
gażowanym w na danie imienia i
sztandaru szkole.  

Symboliczną klamrą zam knę -
liśmy rok szkolny 2017/2018 - we
wrześniu miała bowiem uroczys-
tość nadania imienia szkole, kilka
mie sięcy później otrzymaliśmy

sztandar z wize run kiem r tm.
Witolda Pileckiego. 

Słowa: "Bóg Honor Ojczyzna"
tego dnia pa da ły wielokrotnie w
kontekście dokonań i ideałów
wyznawanych przez rtm. Witolda
Pile ckiego. Pamiętać jednak mu -
simy, by nie były to wyrazy puste,
wyhaftowane jedynie na sztan-
darze naszej szkoły. "Byś nie wal-
czył o same słowa" (2Tm) - usły -
szeli kilka dni wcześ niej z ust pani
Zofii Pileckiej podczas czytania na
mszy św. także przedstawiciele
naszej szkoły podczas uroczystości
upamiętniających 70. rocznicę
zamordowania jej ojca w więzie-
niu na ul. Rakowieckiej  w War -
szawie. Tę bib lij ną radę miejmy
zawsze w myślach i w sercu. 

Dy rekcja i pracownicy szkoły
składają podziękowania wszys-
tkim tym, którzy towarzyszyli nam
podczas uroczystości nadania
sztandaru. W szczególności zaś -
za pomoc w organizacji  tego
niezapomnianego dnia - Miej skie -

mu Domowi Kultury oraz 9.
Warmińskiemu Pułkowi Rozpoz-
nawczemu im. płk. Zygmunta
Szendzielarza ps. "Łupaszka". 

Anna Ciesielska

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

30 maja - piękny słoneczny dzień na długo pozostanie w sercach i pamięci uczniów, dyrekcji, nauczycieli, pracowników Szkoły Podstawowej nr
2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego oraz zaproszonych na święto nasze i patrona gości, czyli przedstawicieli władz lokalnych, samorządowych i
szkół towarzyszących. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego poznaliśmy 5
lat temu i bardzo szybko stał się nam niezwykle
bliski. Zgłębialiśmy Jego historię i staraliśmy się
realizować w codziennym życiu zasady dla Rot-
mistrza najważniejsze. To On wskazał nam, jak
powinien żyć każdy z nas, mówiąc: Kochajcie
ojczystą ziemię. Kochajcie swoja wiarę świętą i
tradycje własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi
honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie
najwyższym wartościom, którym trzeba służyć,
całym swoim życiem. 

Śledząc losy Witolda Pileckiego, do wie dzie -
liśmy się, że wielokrotnie stawał on w obronie
niepodległości naszej Ojczyzny, nie bacząc na
niebezpieczeństwo. Pamiętamy również o tym,
że chociaż napotykał na ogromne przeszkody,
doświadczył wiele zła i cierpienia, nigdy nie
zszedł z obranej drogi, nie zdradził wyzna -
wanych wartości, nie zawiódł najbliższych i nie
dał się złamać wrogom.

Każdego dnia staramy się być godni takiego
Patrona, pamiętać o jego dokonaniach dla Pol -
s ki i najważniejszych wskazówkach prze ka za -
nych przez Niego, aby stać się dobrym patriotą. 

W drodze do poznawania Witolda Pileckie -
go spotkaliśmy niezwykłą osobę – Zofię Pilecką
- Optułowicz. Córka Rotmistrza stała się nam
bardzo bliska. Pani Zofia uczy nas, jak wypełni-
ać testament jej Ojca, a cennymi wskazówkami

pomaga iść prostą drogą tak, jak kroczył przez
swoje życie Witold.  

Dla nas - młodych patriotów oczywistym
więc było, że w dniu 70. rocznicy śmierci na -
szego Bohatera musimy być tam, gdzie został
Jego duch– w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.
Mieliśmy bardzo odpowiedzialne zadanie –
reprezentowanie szkoły, ale także naszego
miasta podczas oficjalnych uroczystości na Ra -
ko wieckiej. 

Nasz chór, wzmocniony kilkoma pięknymi
głosami koleżanek i kolegów z różnych klas, 24
maja rano wyruszył do stolicy. Pierwszy dzień
pobytu spędziliśmy na poznawaniu i zwiedza-
niu miasta. W imieniu społeczności szkolnej
złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katas-
trofy Smoleńskiej na Placu Marszałka Piłsud-
skiego, byliśmy w Kościele Świętego Krzyża,
gdzie znajduje się serce Fryderyka Chopina,
następnie zatrzymaliśmy się przy Grobie Niez-
nanego Żołnierza i zobaczyliśmy Pałac Prezy-
dencki oraz starówkę. 

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od próby gene -
ral nej przed czekającym nas występem.
Czuliśmy narastające emocje i tremę, dlatego
nasi opiekunowie Katarzyna i Maciej Hacia
zaproponowali seans filmowy, abyśmy mogli
odstresować się przed oficjalnymi uro czy stoś -
cia mi. Po południu do naszej grupy dołączyła
pani dyrektor szkoły Beata Bukowska.

Następnie udaliśmy się do Muzeum
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
PRL, gdzie spotkaliśmy Zofię Pilecką -
Optułowicz, która jak zwykle obdarzyła nas
mocą buziaków i ciepłych słów – obiecała trzy-
mać za nas kciuki. O godzinie 18.00 wzięliśmy
udział we mszy świętej odprawianej przez   ks.
Tomasza Trzaskę, kapelana muzeum. Wygłosił
on piękne kazanie poświęcone Witoldowi
Pileckiemu, podkreślając ogromne dokonania
Rotmistrza. Przypomniał, że jego życie to pros-
ta, jasna i niczym niezabrudzona droga do
świętości. Ksiądz podkreślił także, że bardzo
ważne jest, żeby mieć w swoim życiu punkty
odniesienia, mieć autorytety, takie jak nasz
Bohater - Witold Pilecki.

O godzinie 19.30 rozpoczął się nasz występ,
w którym zaprezentowaliśmy m.in. hymn na -
szej szkoły „Pieśń o rotmistrzu Pileckim”,
którego kompozytorem i autorem tekstu jest
pan Maciej Hacia. Śpiewaliśmy także „Dziś idę
walczyć, mamo” i „Taki kraj”. Mimo po cząt -
kowej tremy, występ był bardzo udany, a nawet
okazał się sukcesem, ponieważ poproszono
nas o bis. Wysłuchaliśmy także koncertu
zespołu Forteca, a potem uczestniczyliśmy w
uroczystym przemarszu pod ścianę straceń,
gdzie w godzinę śmierci Rotmistrza zapaliliśmy
znicze. 

Zdarzenia, w których uczestniczyliśmy, nie
były najradośniejsze; słowa, które padły pod-
czas uroczystości, być może nie dla wszystkich
były w pełni zrozumiałe. Wszyscy jednak czu liś -
my, że bierzemy udział w czymś bardzo
ważnym, historycznym i na pewno niezapom-
nianym. Mamy nadzieję, że nasz patron rot-
mistrz Pilecki jest z nas dumny i chociaż w
małym stopniu zbliżyliśmy się do jego wielkoś-
ci, jako Młodzi Patrioci.

Kornelia Danilewicz Va
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za

sfinansowanie przejazdu chóru szkolnego na
uroczystości 70. rocznicy śmierci rotmistrza
Witolda Pileckiego.

Katarzyna i Maciej Hacia

Prosta linia życia 
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MŁODZI MAJĄ GŁOS

L.B.: Czy mógłby Pan
opowiedzieć jak wygląda praca
szpitalnika Zakonu Rycerzy Jana
Pawła II?

R. S.: Naszym zadaniem jest
rozprowadzanie sprzętu rehabilita-
cyjnego, który pozyskiwany jest od
Rycerzy Maltańczyków. Ten sprzęt
to między innymi łóżka, balkoniki,
wózki in wa lidzkie oraz drobniejsze
sprzęty. Pomagamy również
chorym osobom w dotarciu do
lekarzy i specjalistów. Na przykład
11 lutego, czyli podczas Świa-
towego Dnia Chorego, prze -
prowadzałem zbiórkę i udało się
kupić kilkanaście wózków inwalidz-
kich. Wszystkie rozdane zostały
osobom potrzebującym na terenie
Warszawy. Obecnie dostarczam
sprzęt medyczny do osób potrzebu-
jących na naszym terenie. Wszys-
tko odbywa się za darmo. W
przyszłości chcemy się rozwijać  i
pomagać na szerszą skalę.
Jesteśmy jeszcze młodym zakonem
i mamy wiele planów.

L.B.: Co skłoni ło Pana do
wstąpienia do Rycerzy Jana Pawła
II?

R. S.: Jestem nie tylko człon -
kiem zakonu, ale mogę po wie -
dzieć, że mam swój wkład budowa-
niu działalności naszej organizacji.
Reguła zakonu napisana została w
Lidzbarku War miń skim, czyli w
mieście, w którym mieszkam. Mój
kolega zapoznał mnie ze swoimi
kolegami w Warszawie, którzy się
tym zajmowali, zainspirowali mnie

oni do działania.  W ramach wdzię -
czności dla naszego patrona Jana
Pawła II stworzyliśmy ten za kon.
Nasz papież był wybitną postacią, a
my czerpiemy z jego nauk. Jestem
bardzo energicznym człowiekiem,
który musi coś robić, działać, więc
bardzo zaangażowałem się w ten
projekt. Myś lę, że działalność
naszej organizacji przyniosła już
znakomite efekty. Zakon liczy 240
członków, a funkcjonujemy do -
piero od 7 lat.

L.B.:  Co należy zrobić,  aby
zostać rycerzem?

R. S.: Przede wszystkim trzeba
być mężczyzną. Niestety, kobiety
nie mogą do nas na leżeć. Taka jest
zasada.  Ponadto, powinno się być
wierzącym katolikiem i żyć
w peł nej legalności i łączności ze
Sto licą Apostolską. Nie może być
to przypadkowy mężczyzna, który
nie jest blisko z zasadami wiary.

L.B.: Jak wygląda struktura
zakonu i wasze spotkania?

R. S.: Obowiązuje nas hierar-
chiczna budowa zakonu. Jest gen-
erał, prowincjał, poszczególne
diecezje i archidiecezje, które mają
swoich komandorów. Ja również
pełnię taką funkcję. Raz w
miesiącu jeżdżę na odprawy jako
oficer generalny i tam omawiamy
strategię całego zakonu. Ponadto,
komandor jest zwierzchnikiem
wszystkich chorągwi. Najniższa
organizacja znajduje się w danej
parafii i to jest właśnie chorągiew,
do której powstania potrzebnych

jest 6 mężczyzn. Spotkania organi-
zowane są raz w miesiącu. Roz -
poczynamy je hymnem, później są
odmawiane modlitwy i czytane są
fragmenty z encyklik Jana Pawła II.
Jest z nami zawsze kapłan, który
tłumaczy nam je w sposób łatwy do
zrozumienia. Po tej uroczystej częś-
ci przechodzimy do spraw bieżą-
cych. Rozmawiamy na temat
naszych planów, potrzeb naszej
parafii. Ustalamy w jaki sposób
możemy pomóc ludziom, którzy są
w ciężkiej sytuacji. Kupujemy po -
trzeb ne rzeczy, opłacamy przed-
szkola, szkoły. W chorągwi zawsze
najważniejsi są Wielki Rycerz, kan-
clerz i skarbnik. Są to trzej ofice -
rowie, którzy są wybierani co rok. 

L.B.: Czy bycie rycerzem Jana
Pawła II wymaga wielu wyrzeczeń i
poświęceń?

R. S.: To zależy przede wszys-
tkim od funkcji. Jest to oczywiście
obowiązek. Codziennie o okre ślo -
nej godzinie na przykład modlimy
się za jednego z rycerzy. Lektor
generalny przesyła nam wiado-
mość - kogo danego dnia będzie
wspierać. Tak się porozumiewamy.
Uważam, że poświęcenie własnego
czasu to drobne wyrzeczenie.
Satysfakcja  z podejmowanych
dzia łań natomiast jest ogromna.

L.B. : Co daje Panu pomoc
ludziom?

R. S.: Oczywiście wielką satys-
fakcję. Tak się dzieje, że dawanie
komuś prezentów uszczęśliwia
mnie bardziej niż ich otrzymy-
wanie. Nasza pomoc jest bardzo
potrzebna, mnie buduje dobro i to,

że możemy choć trochę poprawić,
ułatwić ciężkie życie osób cierpią-
cych na różne choroby. Na
przykład obecnie jestem w trakcie
zbiórki na rzecz Domu Dziecka
Polskiego na Litwie. Znajduje się
tam 60 dzieci. Najmłodsi mieszkań-
cy mają dziewięć miesięcy, a najs-
tarsi to już prawie dorośli, osiem-
nastoletni ludzie. Z ra dością mogę
powiedzieć, że mam już pół garażu
ubrań i jedzenia.

L.B.: Czy znajduje Pan jeszcze
czas na hobby?

R. S.: Nie mam go wiele, ale
interesuję się historią. Dużo czytam
i zgłębiam wiedzę na temat Armii
Krajowej. Zajmuję się też losami
mojej rodziny. Mam opracowane
drzewo genealogiczne Sobolews-
kich od około 1400 roku do cza-
sów obecnych. Moja rodzina legity-
muje się herbem. Jestem też
kibicem piłki nożnej, jeżeli mogę
jeżdżę na mecze Polaków. 

L.B.: Dziękuję za poświęcony
czas.

W naszej rubryce kontynuujemy prezentację wywiadów z niezwykłymi osobami. Hasło – Ciekawi ludzie, niezwykłe pasje zainspirowa-
ło Laurę Brzozowską do przeprowadzenia wywiadu z panem Romanem Sobolewskim, który jest szpitalnikiem Zakonu Rycerzy Jana Pawła
II. Poznajcie tę interesującą postać.

Małgorzata ZapadkaINNY  RYCERZ
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O wędkarstwie 
w Polsce

    Wędkarstwo istniało od naj-
dawniejszych czasów. W ten spo -
sób ludzie zdobywali pożywienie
wyciągając je z różnych zbiorników
wodnych. Możliwość połowów ryb
regulowały przepisy ustalone przez
właścicieli ziemi, na której istniały
rzeki, jeziora i stawy. Połowem ryb
zajmowali się zawodowo rybacy,
ale istniała też spora grupa ludzi
traktujących to zajęcie jako spor -
tową rozrywkę. Byli też kłusownicy,
którzy łowili nielegalnie, narażając
się często na dotkliwe kary. 

W 1879 roku w Krakowie po -
wo łano Krajowe Towarzystwo
Rybackie, które zapoczątkowało
zorganizowaną działalność rybacką
i wędkarską na ziemiach polskich,
będących pod zaborami. Organiza-
cja ta zajmowała się ochroną ry bo -
stanu, zarybianiem, badaniem
ichtiofauny  i krzewieniem oświaty
rybackiej. W 1896 roku powstał
Krakowski Klub Rybactwa, który
promował rozwój sportu węd-
karskiego. Klub ten przekształcono
w 1907 roku w Towarzystwo
Miłośników Sportu Wędkarskiego.
W okresie międzywojennym dzi-
ałały liczne stowarzyszenia węd-
karskie w różnych regionach Pols-
ki. W 1932 roku utworzono Zwią -
zek Sportowych Towarzystw Węd-
karskich z siedzibą w Warszawie.
Skupiał on 54 towarzystwa węd-
karskie i od 1936 roku wydawał
"Wiadomości Wędkarskie" jako
czasopismo wszystkich wędkarzy
polskich. W okresie okupacji na
terenie Generalnej Guberni dzi-
ałało legalnie 38 towarzystw rybac-
kich skupiających 3033 członków.
Po zakończeniu wojny, w latach
1945-47 działały w Polsce to wa -
rzystwa rybackie i wędkarskie. W
1947 roku reaktywowano działal-
ność Związku Sportowych To wa -
rzystw Wędkarskich obejmującego
cały kraj. W ramach centralizacji
władzy komunistycznej w dniu 19
marca 1950 roku powołano jedną
or ganizację rybacką i wędkarską
pod nazwą Polski Związek Węd-
karski.

Polski Związek Wędkarski
Jedyna, powstała w 1950 roku,

organizacja wędkarska o strukturze

hierarchicznej, zrzeszająca ponad
600 tysięcy członków. Zarządowi
Głównemu z siedzibą w Warszawie
podlega 49 zarządów okręgowych,
które nadzorują działalność kół
węd karskich i administrują dzier ża -
wio nymi przez PZW wodami
(wszystkie rzeki i niektóre jeziora).
Związek prowadzi działalność
hodowlaną, (posiada własne ośrod-
ki zarybieniowe), naukową i
badawczą we współpracy z naj wy -
bitniejszymi polskimi specjalistami
z zakresu ichtiologii. Posiada nie -
wiel ką bazę turystyczną, działa na
rzecz ochrony wód i środowiska
na tu ralnego i propaguje wędkarst-
wo, między innymi poprzez organi-
zowanie zawodów sportowych w
łowieniu ryb. 

Okręg Polskiego Związku Węd-
karskiego w Olsztynie z siedzibą na
ulicy Bałtyckiej zrzesza 8784 człon -
ków (2016 r.) zgrupowanych w 48
kołach. Prowadzi gospodarkę

rybacko-wędkarską na wodach o
po wierzchni 2879 hektarów. Wody
te są dzierżawione głównie od
Regionalnych Zarządów Gospodar-
ki Wodnej, od starostw powia-
towych i urzędów miast i gmin.
Głównym celem działania PZW jest
prowadzenie gospodarki rybacko-
wędkarskiej, poprzez zarybianie
oraz ochronę wód przed za nie -
czyszczeniami i kłusownictwem.

Od 2012 roku wprowadzono
obowiązkową rejestrację połowu
ryb. Każdy wędkarz wykupując zez-
wolenie na wędkowanie otrzymuje
rejestr połowu ryb, który musi wy -
peł nić w ciągu roku i odesłać do
okręgu PZW w Olsztynie. Z roku
na rok wzrasta liczba wędkarzy
wypełniających sumiennie rejestry
połowów. Na ich podstawie można
ocenić jaką ilość ryb złowiono w
danym roku i to z podziałem na
gatunki oraz ich wielkość. Wiedza
pozyskana z rejestrów połowów
jest bardzo pomocna przy
planowaniu dodatkowych zarybień
oraz pozwala ocenić stan zarybi-
enia w danym akwenie.

Koło PZW 
w Olsztynku „Miętus”

Polski Związek Wędkarski to
jedna z największych organizacji
społecznych, zrzeszająca kilkaset
tysięcy ludzi z całej Polski. Umożli-

wia realizację życiowych pasji
obcowania z przyrodą i przeżywa-
nia wielkich emocji w trakcie
łowienia ryb. Od początku istnienia
rodzaju ludzkiego było to jedno z
najważniejszych źródeł zdobywania
żywności. Instynkt ten pozostał u
większości obecnych mężczyzn. W
naszym regionie rybołówstwo
odgrywało niezwykle ważną rolę od
najdawniejszych czasów. Już w
dokumencie lokacyjnym dla miasta
Olsztynka z 1359 roku istnieje
zapis zezwalający mieszkańcom na
łowienie ryb w jeziorze Je mio ło -
wskim i rzece Jemiołówce na włas -
ne potrzeby, przy pomocy małych
sieci. Pan i władca tych ziem, czyli
zakon krzyżacki, po zostawił sobie
pełne prawa do wszelkich wód i
żyjących w nich stworzeń i mógł
odstąpić te prawa za odpowiednią

W Swaderkach pow -
sta ła Rybacka Spółdzielnia
Pracy „Rybak Mazurski”. Jej
członkami zostali miejscowi
Mazurzy i przebywający w czasie
wojny w obozie pracy koło Olsz-
tynka rybacy, przywiezieni tu
przez Niemców między innymi z
Wileńszczyzny. Większość zło -
wio nych ryb kierowano do Olsz-
tyna i Warszawy, reszta po zo sta -
wała na miejscu jako zapłata
rybakom. W wylęgarni ryb inku -
bowano ikrę sielawy i szczupaka.
W 1946 roku rozpoczęto bu do -
wę stawów. W 1950 roku wszyst -
kie jeziora w okolicy przejął
Zespół Rybacki Swaderki, które-
mu w 1952 r. przekazano rów -
nież wylęgarnię ryb i stawy ho -
do wlane. Zespół prowadził także
gospodarkę rolną na 120 ha
grun tów rolnych, na których
uprawiano głównie żyto, łubin i
ziemniaki, służące do pod kar -
mia nia ryb. W 1956 roku roz -
wią zano Zespół Rybacki Swader-
ki i utworzono Państwowe Gos -
po darstwo Ry backie. Jeziora na -
le żące do gospodarstwa miały
powierzchnię 6567 hektarów i
znaj dowały się na obszarze czter ech

powiatów.

Z HISTORII WĘDKARSTWA W OLSZTYNKU

Czarci Jar
Na początku lat 50-tych XX

wieku inżynier Jan Kostrowicki,
ówczesny wojewódzki inspektor
rybactwa w Olsztynie, odkrył
źródliska rzeki Drwęcy i jej
przełom w okolicach Czarciego
Jaru. Jako specjalista doskonale
wyczuł wręcz idealne warunki do
lokalizacji  specjalist ycznego
ośrodka zarybieniowego ryb
łososiowatych. Z jego inicjatywy
w 1952 roku ruszyła budowa
tego ośrodka. Prace z dużymi
trudnościami ukończono w 1956
roku. Fachową opiekę nad
ośrodkiem zarybieniowym spra-
wował Instytut Rybactwa Śródlą-
dowego przy Wyższej Szkole Rol-
niczej w Olsztynie, a prawną Pol-
ski Związek Wędkarski. W latach
siedemdziesiątych Czarci Jar był
wizytówką w dziedzinie produkcji
narybku ryb łososiowatych w
Polsce. Hodowla narybku pstrą-
ga potokowego tęczowego i źród-
lanego dochodziła do miliona
sztuk rocznie, a troci do 100
tysięcy sztuk. Poza tym, pro-
dukowano od 12 do 18 ton
pstrąga handlowego na

sprzedaż.
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opłatą. Przez całe stulecia jeziora i
rzeki regionu ma zur skiego obfi-
towały w doskonałej jakości ryby,
które stały się eksportowym
towarem na rynkach europejskich.

II wojna światowa spo wo dowała
ogromne zmiany w tej części
Europy. Region Warmii i Mazur
przypadł Polsce. Większość daw -

nych mieszkańców musiała opuścić
te ziemie. Na ich miejsce osiedlili
się Polacy z różnych stron, przy-
wożąc ze sobą swoją kulturę i zwy -
czaje. Wśród nich było wielu
zapalonych wędkarzy i rybaków.
Jeziora mazurskie obfitowały w
ryby, które w pierwszych trudnych
powojennych latach stanowiły pod-
stawę wyżywienia dla znacznej licz-
by mieszkańców tych ziem. Żoł -
nierze sowieccy, ale również kłu-
sownicy, łowili ryby często przy po -
mocy materiałów wybuchowych. W
czasach niemieckich gospodarka
rybacka stała na wysokim po zio -
mie. We wsi Swaderki przedsiębior-
ca Paul Schwesig wybudował
nowoczesny zakład hodowli nary-
bku siei, sielawy i szczupaka. W
1945 roku Rosjanie nie zniszczyli
tego ośrodka i jeszcze tego samego
roku polscy specjaliści uruchomili
proces wylęgu ryb.

W lutym 1947 roku zgłoszono
do rejestracji w Urzędzie Leśnictwa
i Rolnictwa w Olsztynie  Olsztyń -
skie Towarzystwo Wędkarskie Koło
w Olsztynku. Jednym z pierwszych
członków był Apolinary Micielski,
który za 6 miesięcy (maj - paź dzier -
nik 1947 roku) dokonał opłaty
członkowskiej w kwocie 300 zł. W
1949 roku Olsztyńskie Towarzyst-
wo Wędkarskie zostało przekształ-
cone w Związek Sportowych
Towarzystw Wędkarskich albo
Sportowe Towarzystwo Wędkar -
skie. Pierwszymi działaczami koła
wędkarskiego w Olsztynku byli
Apolinary Micielski i Romuald
Waraksa. W Olsztynku istniało po
wojnie silne środowisko kolejarzy,
którzy też utworzyli własne koło
wędkarskie. 17 listopada 1949
roku odbyło się w lokalu dworca
kolejowego w Olsztynku Walne
Zgromadzenie członków Spor to -
wego Towarzystwa Wędkarskiego.
Prezesem koła w Olsztynku był
Bolesław Perczyński,  a sekre-
tarzem Jan Okińczyc.

Władze komunistyczne musiały
kontrolować całość życia polity-
cznego, gospodarczego i spo łecz -
nego. Temu celowi służyła central-
izacja wszystkich dziedzin, w tym
organizacji społecznych. 19 marca
1950 roku na Nadzwyczajnym
Walnym Zjeździe Związków Spor -
towych Towarzystw Wędkarskich z
udziałem 270 delegatów reprezen-
tujących 35 tysięcy członków
powołano do życia Polski Związek
Wędkarski. Apolinary Micielski
został jednym z pierwszych człon -
ków PZW i 30 czerwca 1950 roku
otrzymał legitymację członkowską z
numerem 816. W Olsztynku utwor-
zono koło PZW w lipcu 1950 roku.
W jego skład weszli członkowie
byłego już Sportowego Towarzyst-
wa Wędkarskiego. Przez wiele lat
funkcję prezesa sprawował Apoli-
nary Micielski. W pierwszym okre-
sie dużą aktywnością wykazywali
się Romuald Waraksa i Stanisław
Dzianachowski. Z biegiem lat liczba

członków koła PZW w Olsztynku
systematycznie rosła, dochodząc
do ponad 300 w 1968 roku.
Najmłodszy miał 13 lat, a najs-
tarszy ponad 70. W 1968 roku w
skład zarządu wchodzili: A. Miciels-
ki, E. Pawłowski, S. Waraksa,  R.
Rapacki, B. Onufrowicz, J. Gra-
nowski i T. Czekała.

Koło PZW w Olsztynku organi-
zowało szkolenia w zakresie prze -
pisów dotyczących rybołówstwa i
wędkarstwa, ochrony przyrody, a
głównie akwenów wodnych. Dzięki
dobrej współpracy z dyrekcją
Państwowego Gospodarstwa Ry -
bac kiego w Swaderkach wędkarze
powołali społeczną straż rybacką,
która skutecznie walczyła z kłu-
sownikami na wielu jeziorach w
okolicach Olsztynka. Wędkarze
podejmowali czyny społeczne na
rzecz miasta i gminy, opiekowali
się terenami zielonymi, dokarmiali
zwierzynę leśną, prowadzili zarybie -
nia rzek oraz organizowali zawody
i coroczne słynne bale węd karskie.

Po transformacji ustrojowej
rów nież wędkarze uzyskali większą
swobodę działania, oczywiście
zgodnie z obowiązującym prawem.
W 1998 roku w skład Koła PZW
wchodzili: Bolesław Gątkowski –
prezes, Marian Hypki – zastępca
prezesa, Ryszard Szostek – sekre-
tarz, Grzegorz Sałacki – gospodarz
koła. Wędkarze odgrywali ważną
rolę w upowszechnianiu wiedzy
wędkarskiej, szkoleniu w zakresie
ochrony przyrody i środowiska
wod  nego, w sprawowaniu stałej
opie ki nad przekazywanymi w
użytkowanie zbiornikami wodnymi.

W ostatnich latach zaintere-
sowanie wędkarstwem, szczególnie
wśród młodych, nieco zmalało.
Widać to nawet w kole PZW w
Olsztynku, gdzie liczba członków
spadła do 115 osób. Pozostali
pasjonaci, dla których wędkarstwo
to prawdziwe hobby i ucieczka od
codziennych problemów. Prym
wiodą starsi doświadczeni węd-
karze.  skład zarządu koła PZW jest
następujący: Włodzimierz Wa sioł -
kowski – prezes, Henryk Piasecki –
sekretarz, Wojciech Osiński –
skarbnik, Henryk Makszyński –
gospodarz i Grzegorz Sałacki.
Przewodniczącym komisji rewizyj -
nej jest Jerzy Felis.

Problem jeziora 
jemiołowskiego

Jezioro Jemiołowo leży w
odległości około 500 metrów od
zabudowań Olsztynka w otoczeniu
łąk, pastwisk i gruntów rolnych. W
średniowieczu wody jeziora do -
chodziły niemal do murów miejs-
kich Olsztynka. Obecna powierzch-
nia jeziora to około 48,7 ha,
maksymalna głębokość - 6 metrów,
średnia 2,8 m, długość linii brze-
gowej to około 3400 m. Przez
jezioro przepływa rzeczka Je -
miołówka, powodując wymianę
wo dy. Występują tu: sandacz,

szczu pak, okoń i leszcz. Jest to je -
zioro miejskie, na którego brzegu
znajduje się kąpielisko dla miesz -
kańców Olsztynka. Przez setki lat
jezioro Jemiołowo odgrywało
ważną rolę dostarczając wodę do
miasta i dużą ilość ryb. W 1901
roku władze Olsztynka kupiły za
12,5 tysiąca marek ten akwen,
który był własnością miasta do
1945 roku, kiedy to komuniści
dokonali jego upaństwowienia,
podobnie jak lasu miejskiego. W
chwili obecnej władza i mieszkańcy
Olsztynka nie mają praktycznie

Wiadomości Wędkarskie 
Miesięcznik Polskiego Zwią z -

ku Wędkarskiego wy dawany jest
w nakładzie 60 tys. egzemplarzy,
rozprowadzanych na terenie
całego kraju. Ukazuje się od
1936 roku z przerwą w latach
1939 – 1947. Redakcja mieści
się w Warszawie przy ulicy
Twardej. W lutym 2018 r. ukazał
się 824. numer o objętości 100
stron. Pismo jest kolorowe, boga-
to ilustrowane, przygotowane
przez najlepszych fachowców w
branży wędkarstwa, którzy ko rzy -
stają z pomocy kilkudziesięciu
sta ł ych współpracowników z ca -
łej Polski. Czasopismo zawiera
cie  kawe opisy wędkarskich przy -
gód nad wodą, cenne rady dla
mniej doświadczonych wędkarzy,
doskonałej jakości zdjęcia sprzę-
tu wędkarskiego i zło wio nych
okazów.

Aforyzmy 
wędkarskie

Ucieczka
Uważam sprawę
za udowodnioną:

Wędka – to ucieczka przed
kłótliwą żoną!

Pytanie
Dlaczego tak mało pań 

z wędką zasiada?
Bo ryba nie bierze, 

gdy się do niej gada!

Dniami i nocami
Dniami i nocami 

mąż nad wodą siedzi,
Więc u żony siedzą 

tymczasem sąsiedzi...

Zapał
Zapał wędkarza
Ryby przeraża.

Nieudany połów
Nieudany połów miałeś

dobrodzieju?
To przynieś do domu
choć...śledzia w oleju!

Dla pechowej
Dla pechowej ryby 
dola jest jednaka:
Haczyk wędkarza 
lub sieci rybaka.

Powiadam
Powiadam ci, leszczu:
Okoniem szczupaka 

nie szczuj!

Wniosek do PZW
Surowej powinny 
podlegać karze
Nie potrafiący 

chwalić się wędkarze.

Na wędkarza
Choć reumatyzm 

już mu w kościach strzyka - 
On się co niedziela 
na ryby wymyka.

Po to
Po to nie dano rybom głosu,

By nie opłakiwały
własnego losu.

Na wędki
Na wędki swe gaże
Wydają wędkarze.

Autor: A. Monastyrski

Dowcipy wędkarskie

Co wam będę długo opo wia dał
– wędkarz dzieli się z kolegami
opowieścią o swym sukcesie.

Kiedy wyciągnąłem tego suma,
woda w jeziorze obniżyła się o
pół metra...

Kiedyś pewien wędkarz pożalił
się koledze.

Złowiłem ogromną rybę ale
musiałem wypuścić ją do
wody.

Dlaczego? - pyta kolega.
I tak – odpowiada wędkarz –

nikt by mi nie uwierzył.

Dziś złowiłem prawie
trzykilogra mowego karpia...

I gdzie go masz?
Przecież mówię „złowiłem prawie”.

Mąż idzie na wędkowanie. Żona
woła za nim:

Jeżeli pstrąg nie staniał, to złap
dziś karpia!
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żadnego wpływu na sposób użyt ko -
wania tego jeziora, którego
dzierżawcą jest gospodarstwo
rybackie Swaderki. Nadmierne
odłowy sieciowe nie pozostawiają
wystarczającej ilości ryb, która
zachęcałaby miejscowych wędkarzy
do większej opieki nad tym akwen-
em. Wędkarze płacą za możliwość
połowu, ale na zarybienie i
wielkość odłowu nie mają wpływu.
Do tego dochodzi kłusownictwo
oraz łowienie bez zezwoleń, czego
nikt nie jest w stanie kontrolować. 

Koło PZW w Olsztynku wy cho -
dzi z inicjatywą, aby zwrócić się do
kompetentnej agencji, która ustala
użytkownika, o zmianę dzierżawcy
na rzecz Urzędu Miasta w Olsz-
tynku. Jest to szczególnie istotne w
momencie wielkich inwestycji w
zagospodarowanie plaży miejskiej.
W tej sytuacji potrzebny jest dobry
gospodarz dla jeziora Je mio łow -
skiego, który zadba o jego lepszą
ochronę, wprowadzi racjonalną
gospodarkę wędkarską i w porozu-
mieniu z Instytutem Rybactwa
Śródlądowego w Olsztynie wpłynie
na wykorzystanie turystyczne jezio-
ra, na którego brzegu może pow-
stać stanica wędkarska i wypoży-
czalnia sprzętu pływającego.
Mieszkańcy Olsztynka i pobliskich
wiosek muszą stać się prawdziwymi
gospodarzami tego jeziora, gdyż
jest ono wielkim ekologicznym
dobrem i zawsze odgrywało ważną
rolę w dziejach miasta.

Sylwetki 
olsztyneckich wędkarzy

Stanisław Dzianachowski 
Urodzony w Małkini, znaczą

cześć swojego życia (1920-1946)
spędził  w Oranach na Wileń -
szczyźnie. Po ukończeniu podofi-
cerskiej szkoły łączności służył w
Korpusie Ochrony Pogranicza. W
okresie II wojny światowej brał

aktywny udział w walkach par-
tyzanckich jako żołnierz 77 pułku
pie choty AK, za co otrzymał wiele
odznaczeń. 

Na przełomie 1945 - 1946 z
żoną i córką jako repatrianci opu -
szczają radziecką Wileńszczynę i
osiedlają się w nowej Polsce w
okolicach Łasku, a później przez
trzy lata mieszkają w Kościerzy. W
1953 roku przybywają do Olsztyn-
ka, aby tutaj osiąść na stałe.

Stanisław Dzianachowski był
zapalonym grzybiarzem i węd-
karzem. Do PZW należał od 1950
roku przez 43 lata. Każdą wolną
chwilę spędzał nad jeziorem, gdzie
docierał starą wuefemką. Niemal
codziennie przywoził grzyby i ryby.
Ulubione jeziora, na których węd-
kował, to Kiernoz Wielki i Mały,
Maróz, Święte, Pluszne, Staw w
Kołatku. Największe sukcesy węd-
karskie – szczupak o wadze 15 kg,
węgorz – 4 kg złowiony „na
żabkę”, leszcz o wadze 7 kg złapa-
ny na błysk oraz niezliczone ilości
sandaczy, linów, miętusów,  kleni,
okoni i innych ryb.

Aktywnie działał w kole PZW w
Olsztynku, gdzie pełnił społecznie
różne funkcje -  przewodniczącego
komisji rewizyjnej, rzecznika sądu
koleżeńskiego, skarbnika, komen-
danta społecznej straży rybackiej.
Wielokrotnie był delegatem na
zjazdy olsztyńskiego okręgu PZW.
Za swoją działalność otrzymał sre-
brną, złotą odznakę PZW oraz
złotą odznakę z wieńcami. Kiedy
zdrowie szwankowało i nie mógł
już wędkować, a czynił to jeszcze w
wieku 85 lat, to prosił aby zawieźć
go nad jezioro i do lasu. Zmarł w
1996 roku.

Grzegorz Sałacki

Urodzony na Wołyniu, w wieku
5 lat przyjechał z rodziną do Olsz-
tynka. W jego świadomości po -
została trauma po bestialskich mor-
dach ludności polskiej na Wołyniu
w czasie II wojny światowej. Wtedy
zginęła jego matka i część człon -
ków dalszej rodziny.

Dzieciństwo spędził w Olsztynku
na ulicy Porannej. Z grupą star -
szych kolegów biegał po okolicy w
poszukiwaniu przygód. Często
przebywali nad jeziorem, gdzie
łapali ryby i raki. Zamiłowanie do
wędkarstwa pozostało na całe
życie. Od 1982 roku należy do koła
PZW w Olsztynku, w którym pełni
przez wiele lat funkcję gospodarza,
łowi w okolicznych jeziorach, ale
jego ulubionym miejscem jest
jezioro Wenyk, na brzegu którego
wybudował altanę. Tutaj spędza
każdą wolną chwilę. Złowione ryby,
głównie szczupaki, liny, karpie,
okonie, potrafi przetworzyć na
smaczne dania. Wspomina z łezką
w oku dawne czasy, kiedy to w

jeziorach Wenyk i Jemiołowo było
dużo ryb i to tak cennych jak
węgorze. Sam łowił węgorze
mające po kilka kilogramów. Jeden
z takich węgorzy po wypatroszeniu
uciekł do jeziora. Nie chwali się
wielkimi sukcesami. Twierdzi, ze
łowi ryby przeciętnej wielkości, ale
bardzo smaczne. Swoją pasją za ra -
ził wnuki, głównie Aleksandrę. 

Od wielu lat mocno angażuje się
w działalność społeczną w ramach
koła PZW. Pomaga w organizacji
zawodów wędkarskich, głównie
wśród dzieci i młodzieży. Za swoją
działalność otrzymał srebrną i złotą
odznakę PZW.

    
Włodzimierz Wasiołkowski 

Pierwsze lata dzieciństwa spędził
w Lidzbarku Welskim i tam jako
małolat łapał kiełbie i okonki w
rzece Wel. Później mieszkał w
Dąbrównie, gdzie jego mama Tere-
sa posiadała ogródek tuż przy brze -
gu jeziora. W tej sytuacji coraz
częściej łowił ryby i większość wol-
nego czasu spędzał nad jeziorem
Dąbrowa Wielka.

W 1965 roku zamieszkał z rodz-
iną w Olsztynku przy ulicy Ratuszo -
wej, kontynuował naukę w szkole
podstawowej i równocześnie w
szkole muzycznej uczył się gry na
akordeonie, a później na gitarze.
Przez wiele lat miłość do muzyki
górowała nad pasją do wędkarst-
wa. Brakowało czasu na częstsze
wyjazdy na ryby. Już od 1971 roku
grał w różnych zespołach, po cząt -
kowo w kościelnym Soli Deo,
później w komercyjnych na we -
selach, dancingach i różnego typu
zabawach. Po kilku latach powró-
ciło zamiłowanie do wędkarstwa.
Jak sam mówi, wędkowanie to
gorsze niż narkotyk. W każdą
wolną chwilę wyjeżdża na ryby.
Jest wędkarzem „porannym”, lubi
łowić od godziny trzeciej – czwartej
do dziewiątej. Kocha ciszę i piękno
przyrody. Łapie różne ryby i potrafi
je przyrządzać na różne sposoby.
Szlachetnych ryb, takich jak węgorz
czy sandacz, jest coraz mniej ale w
dalszym ciągu jest dużo innych ryb
– szczupaków, okoni, karpi, linów,
leszczy. Przeżył wiele ciekawych
przygód. Na jeziorze Mański wal-
czył ponad godzinę z dużym
karpiem, który porwał mu wędkę.
Na jeziorze Platyny widział zma-
gania wędkarza, który na małego
karpika złapał amura i nie mógł go
wyciągnąć z wody. Amury spro -

Zarybienia wód 
Obowiązek zarybienia wynika

między innymi z operatów
rybackich sporządzonych dla
każdego jeziora przez specjal-
istów, głównie z UWM w Olsz-
tynie. W operatach są określone
zasady prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej, w tym
zarybienia. Materiał zarybi -
eniowy kupowany   jest z gospo-
darstw rybackich, które są pod
stałym nadzorem wetery -
naryjnym. Każda ryba przed
wpuszczeniem do wody musi
być zbadana. Jeziora i rzeki
dzierżawione przez okręg PZW
w Olsztynie były zarybiane taki-
mi gatunkami ryb jak: szczupak,
sandacz, pstrąg potokowy, karp,
lin, boleń, brzana, karaś, kleń.
Środki finansowe przeznaczone
na zarybianie wzrastają system-
atycznie i na przykład w 2016
roku wyniosły 226 tysięcy na

cały okręg.

Ochrona wód
Wody dzierżawione przez

PZW podlegają ochronie przed
zanieczyszczeniami i kłusown-
ictwem. Obowiązek ochrony
spoczywa na wszystkich węd-
karzach, ale szczególnie ważną
rolę spełniają społeczni strażni-
cy. Na terenie olsztyńskiego
okręgu PZW działa 11 jednostek
społecznych straży rybackich,
l iczących 182 strażników.
Współpracują oni z policją i
innymi służbami zawodowymi.
W 2016 roku przeprowadzono
532 akcje, podczas których
skontrolowano 2077 osób, zlik-
widowano 133 sieci i ponad
100 sznurów i wędek należą-
cych do kłusowników. Na tere-
nie gminy Olsztynek walkę z kłu-
sownikami rybackimi prowadzi
jeden strażnik zawodowy i
dwóch strażników społecznych.

Odznaczenia dla 
wędkarzy aktywistów: 
•  srebrna odznaka
•  złota odznaka
•  złota odznaka z wieńcami
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wadzono w latach 60-tych ze Związku
Radzieckiego i wpuszczono do wielu
akwenów, w tym do jeziora Platyny.
Ryby te osiągały duże rozmiary i czyś-
ciły jeziora z wodorostów. W jeziorze
Platyny zachowały się pojedyncze
sztuki, które mogą dochodzić do 20
kg. Amury są bardzo silne i bojowe,
mają białe smaczne mięso. Jednak
trudno je złapać.

Do Polskiego Związku Węd-
karskiego należy od 1978 roku, od 20
lat jest członkiem zarządu koła PZW
w Olsztynku i przez ostatnie trzy
kadencje pełni funkcję prezesa.

Jerzy Felis
Jak sam mówi o sobie, wędkarz od

urodzenia. W wieku czterech lat
wpadł do wody, gdy sięgał po siatkę z
rybami włożoną przez ojca do kanału.
Mieszkali  wtedy w Miłomłynie,
niedaleko kanału ostródzko-

elbląskiego. To tutaj sześcioletni
Jurek zaczął łowić ryby idąc w ślady
ojca i starszych braci. Pasja do węd-
kowania pozostała na całe życie. Do
Polskiego Związku Wędkarskiego
należy od 1967 roku z kilkoma przer-
wami. Łowił na wielu jeziorach, gdzie
miał własną łódkę. Najbardziej lubi
jeziora Łańskie i Pluszne, ale ostatnio
najczęściej wędkuje na jeziorze
Platyny. Średnio w sezonie, poza
okresem zimowym, wyjeżdża na ryby
około sto razy, najczęściej po połud-
niu, aby nie tracić zbyt dużo czasu.
Gdy jeździł rano, to spędzał nad wodą
cały dzień.

Nie jest smakoszem ryb, a wędkuje
dla samej przyjemności przebywania
nad wodą w otoczeniu pięknej przy-
rody. Rzadko przywozi złowione ryby,
gdyż większość wypuszcza do wody.
Zabiera tylko te mocno poranione,
które nie mają szansy przeżycia.
Przyznaje, że wędkarstwo to dosyć
drogie hobby i zabiera mnóstwo
czasu. Dysponuje dobrym sprzętem,
ale bez przesady, jest zwolennikiem
tradycyjnych, wypróbowanych metod
wędkowania. Jurek Felis jest węd-
karzem-intelektualistą. Posiada

ogromną wiedzę na ten temat. Sys-
tematycznie, od wielu lat czyta
„Wiadomości Wędkarskie” i fachowe
książki. Wędkarstwo dla niego jest
prawdziwą pasją, spo so bem na
odstresowanie i bezpośredni kontakt
z pięknem natury.

Bartosz Figielski 

Wyjątkowo utalentowany młody
wędkarz. W lutym 2018 roku
ukończył siedem lat, a już w swojej
kolekcji posiada kilka dyplomów i
pucharów za sukcesy wędkarskie.
Jako trzyletnie dziecko otrzymał
medal za udział w zawodach w węd-
karstwie spławikowym na Jeziorze
Długim w Olsztynie. Rok później
zdobył puchar burmistrza Olsztynka
za zajęcie I miejsca w zawodach węd-
karskich. W bieżącym roku powtórzył
sukces, łowiąc w jeziorze Jemiołowo
3 kilogramy płotek i jednego leszcza.

Zamiłowanie do wędkarstwa „wys-
sał” z mlekiem matki, która będąc w
ciąży łowiła ryby. Od trzech lat zdoby-
wa wiedzę w Akademii Młodego Węd-
karza w Olsztynie. Jego marzeniem
jest, aby na I komunię otrzymać w
prezencie tyczkę, czyli profesjonalną
wędkę.

                      
        Opracował: Bogumił Kuźniewski

bambus - wędzisko zbu-
dowane z bambusa

bat - wędka o miękkiej pra cy
wędziska

biały robak - przynęta z larw
muchy

biczowanie - bezskuteczne
wykonywanie częstych
ruchów wędką

blachować - łowić przy pomo-
cy błystki, czyli blachy

branie - pochwycenie przez
rybę przynęty

chwast rybi - gorsze gatunki
ryb, pozahodowlane

cmokanie - głos wydawany
przez ryby, głównie karpi-
owate

czerwony robak - jedna z
najlepszych przynęt

dłoniak - ryba wielkości dłoni
dołek – zagłębienie, ulubione

stanowisko ryb
dziadek - duża stara ryba
dzikuny - białe robaczki
drunt - dno łowiska, głę bo -

kość na jakiej znajduje się
przynęta

danapka - dwie różne przy -
nęty założone na jeden
haczyk

dardynał - duża ryba, głównie
lipień

darpiówka - wędzisko do ło -
wienia dużych i silnych ryb

kij – wędzisko
leszczynówka - wędzisko z

leszczyny
moczyć robaka - łowić

bezskutecznie
mormyszka - sztuczna przynę-

ta wykonana z oło wiu z
haczykiem wtopionym,
ustawiającym się w wodzie
w pozycji po ziomej

muchówka - wędzisko do
połowu ryb przy pomocy
sztucznej muchy

murowanie - obrona za cię tej
ryby przed wyciągnięciem z
wody, polega na przywiera-
niu do dna

nęcenie - zwabianie ryb przez
podanie im zanęty w postaci
pokarmu

piórko – spławik
podbierak - narzędzie służące

do wydobywania z wody
złowionej ryby

podrywka - sieć kwadratowa
do łowienia żywców (rybek
przynętowych)

ptasie gniazdo - splątanie
żyłki na szpuli kołowrotka

rosówka - duży robak ziemny,

stosowany jako przy nęta
przy połowie większych ryb

saczek - siatka do przetrzymy-
wania zło wio nych ryb
żywych

skubnięcie - potrącenie lub
spróbowanie przez rybę
przynęty, zakończone bra -
niem

spławik (pławik, pływak,
piórko) - utrzymuje przy nętę
na odpowiedniej głębokości,
sygnalizuje bra nie

tarlak - ryba dojrzewająca lub
dojrzała do rozrodu; mlecza-
ki – samce,  ikrzyce – sam-
ice

tarlisko - miejsce tarła (rozro-
du) ryb objęte ca ł kowitym
zakazem połowu

tarło – akt rozrodczy ryb,
polega na gromadzeniu się
dużych ilości przedstawicieli
tego samego ga tunku w
miejscach dogodnych do
rozrodu

trącanie -  smakowanie
przynęty, niezdecydowane
branie

wabienie - ściąganie ryb w
łowisko i prowokowanie do
ataku na przynętę

wabik - urządzenie do wabi-
enia ryb

wąchacz – ryba, która wącha,
a nie bierze

wędka - kompletny przyrząd
do łowienia ryb

wędzisko – kij, patyk, część
wędki

winciorek - składana siatka na
ryby w stanie żywym

wobler - sztuczna przynęta
wyhaczenie - utrata ryby już

zaciętej 
zacinanie - reakcja wędkarza

na branie, czynność mająca
doprowadzić do wbicia
haczyka w tkanki paszczy
ryby 

zanęta - to wszystko co słu ży
do zwabienia ryb w łowisku

zryw – wypad, nagła ucieczka
ryby podczas holu

żądło - ostra część haczyka
składająca się z grotu i
zadzioru

żerowanie - pobieranie pokar-
mu przez ryby

żywiec - żywa rybka sto so -
wana jako przynęta na ryby
drapieżne 

Źródło: Komar Jerzy, Słownik
Wędkarski, Warszawa 1993

Słownik wędkarski
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Poniżej przedstawiamy(w porządku alfabetycznym)
zestawienie rabatów i ulg oferowanych przez poszcze-
gólne firmy: 
Firma Usługowo - Handlowa  Marcin Gosik  
   - 30% rabatu na wszystko z wyjątkiem alkoholi w
każdy wtorek
FHU MAX GRZEGORZ POKRZYWNICKI

ul. Jana Pawła II 8/2 - 10 % rabatu na cały asorty-
ment,
FRYZJER DAMSKO-MĘSKI "JOWITA" MAREK
MAŚLANIK

ul. Świerczewskiego 13/1 - 5 % rabatu na strzyżenie
w poniedziałek,
"GOLIBRODA" RAFAŁ BRYL FRYZJER MĘSKI

ul. Wąska 15 - 20 % rabatu na wszystkie usługi,
„TO P - M A R K E T ”  H U R T  D E TA L  A R T Y K U ŁY
SPOŻY WCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW
SŁODOWNIK

ul. Warszawska 6 - 5 % rabatu na wszystkie artykuły.
z wyłączeniem artykułów alkoholowych, objętych promo-
cjami i niskomarżowych,
"KUŹNIA FORMY "RAFAŁ KUŹNIEWSKI

ul. Świerczewskiego 37 - 10 złotych rabatu na każdy
wybrany zabieg we wtorki i czwartki ,
KWIACIARNIA "KAMELIA" GENOFEWA CICHOCKA

ul. Zamkowa 3 - 5 % rabatu na wszystko, 

"OKULARNIA" SALON OPTYCZNY MAGDALENA
BORZEWSKA

ul. Mrongowiusza 24 - 15 % rabatu na wykonanie
okularów (oprawa + szkła),
SERWIS OGUMIENIA "DOMINIK" AGNIESZKA
KOWALCZYK

ul. Mrongowiusza 41- 5 % rabatu na usługi świadczo-
ne przez serwis ,
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NEGOCJATOR"  -
PIJALNIA ZIÓŁ 

ul. Leśna 23 (skansen W Olsztynku - chata Litewska) -
20 % rabatu na cały asortyment,
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "TRADYCJA SMA-
KÓW"

ul. Sienkiewicza 26 - 5 % rabatu na usługi gastrono-
miczne,
STACJA PALIW KAZIMIERZ GĄSIOROWSKI

ul. Jagiełły 5B
- 1  % rabatu na zakup paliwa
- 5 % rabatu na zakup oleju
- 10 % rabatu na części,

STUDIO KOSMETYCZNE "URODA" - AGATA WIL-
CZEK

ul. Szkolna 16/36 - 10 % rabatu na zabiegi we środę,
ZAKŁAD CUKIERNICZY "JAGODZIANKA" EMILIA
WITOWICZ

ul. Mrongowiusza 4 - 10 % rabatu na wszystkie wybo-
ry cukiernicze we wtorki,
ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY WALDEMAR
MIKITIUK

ul. Krótka 2 - 3-5 % rabatu na sprzęt RTV-AGD
10 % rabatu na usługi RTV i IT.

FIRMA AUDIOFON PRZYCHODNIA Przychodnia
Zdrowia Ul. Chopina 11 gab.31 

Oferuje dla Seniorów:
- bezpłatna diagnostyka słuchu i konsultacja audiopro-

tetyczna
- bezpłatne dopasowanie aparatów słuchowych
- bezpłatne wypożyczenie aparatów słuchowych na 
okres testowy
- pięcioletnia, bezpłatna opieka audioprotetyczna i

przeglądy aparatów słuchowych po zakupie
- 25% zniżki na zakup baterii
- 25% zniżki na zakup filtrów i akcesoriów pielęgnacyjnych
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działania progra-

mu Karta Seniora można kierować do głównego organi-
zatora programu radnego Jerzego Głowacza tel. 660
477 108

Zapraszamy też bardzo serdecznie do
współpracy inne podmioty gospodarcze z tere-
nu naszej gminy zainteresowane udziałem w
programie Karta Seniora.

Artykuł sponsorowany 
przez Zarząd-Miejsko Gminny PSL

Karta Seniora Gminy Olsztynek

Serdecznie zapraszamy seniorów do korzystania z Karty Seniora Gminy Olsztynek. Co trzeba zrobić
aby ją otrzymać? To bardzo proste!!! Masz ukończony 65 rok życia? Weź swój dowód osobisty i udaj
się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku. 

Na miejscu wypełnisz prosty wniosek i od ręki otrzymasz

Kartę Seniora. Z Kartą w wybranych placówkach hand-

lowych i usługowych otrzymasz rabat przy zakupie towarów

i usług. To takie PROSTE!!! ZAPRASZAMY! !!!
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Nowe opłaty, żeby było lepiej
Olsztynek stanął przed nie lada

pro blemem. Okazało się, że pla no -
wane od lat inwestycje dotyczące
urządzenia plaży miejskiej będą
dużo droższe niż oczekiwano. Jak
się okazuje, na ten cel brakuje pra -
wie 8 mln zł. - W tej sytuacji dla
dobra społeczności lokalnej wpro -
wadziliśmy dobrowolne opłaty za
korzystanie z miejsc postojowych.
Będzie to obowiązkowy roczny
abonament w wysokości 300 zł
rocznie od każ de go mieszkańca
posiadającego sa mo chód. Przyjezd-
ni będą musieli wy kupić bilety w
cenie 2 zł za godzinę parkowania.
Na tym jednak nie ko niec. Opłaty
zostaną też wpro wa dzone za posia -
da nie psa, a także korzystanie z bib-
l iotek. Zwiększone zostaną też
podatki od nierucho moś ci oraz
opłaty za wodę i wywóz śmie ci.
Wła dze spodziewają się ściągnąć w
ten sposób ok 2 mln. zł rocznie.
Pozwoli to spłacić kredyt zaciągnię-
ty na inwestycję. 

Opętany traktor
Nietypowe wydarzenie miało

miejsce w Olsztyneckim Zakładzie
Ko munalnym. Doszło tam do wy da -
rzeń niczym z horroru. Chodzi o
opętanie. Szczególnie zaskakujące
jest to, że w tym przypadku nie cho -
dziło o osobę, ale o maszynę, a
kon kretnie nowy traktor. - Tuż po

za kupie zauważyliśmy, że ciągnik
potrafi znienacka sam się urucho -
mić, albo nagle zatrzymać na środ-
ku drogi. Najbardziej jednak nie -
samowity był moment, kiedy po j a zd
zjechał z górki, chociaż pozostaw-
iłem go na hamulcu. W ostatniej
chwili to zauważyłem i odskoczyłem
na bok – opowiada pan Władysław
Gacek, kierowca ciągnika. - Podob-
nych zdarzeń było tyle, że za -
częliśmy szukać pomocy. Mechani-
cy okazali się jednak bezsilni. Stary
maj ster dał nam wtedy radę, żeby
udać się po pomoc do egzorcysty. 

Jak wiadomo, baza zakładu ko -
munalnego znajduje się w pobliżu
cmentarza i wieloletni pracownicy
mówią o klątwie, która ciąży nad
tym miejscem. Podobno widywali
oni tajemnicze błyski i słyszeli głosy
do chodzące ze zdewastowanego po
wojnie cmentarza. - Jedna z takich
energetycznych zjaw opanowała
traktor i przejęła nad nim kontrolę
– opowiada ks. Alojzy Boruta,
egzorcysta parafialny.

Okazało się jednak, że pierwsze
próby wypędzenia złej mocy spełzły
na niczym, a siła nieczysta wy ją tko -
wo mocno usadowiła się w
pojeździe. - Dlatego zastosowałem
me todę egzorcyzmu zbiorowego,
polegającą na włączeniu do obrzę-
du osób o nieposzlakowanej opinii i
wysokich kwalifikacjach moralnych

– opowiada ks. Alojzy Boruta.
W tym nietypowym rytuale wzięli

udział m.in. burmistrz oraz zastęp-
ca, dyrektorzy placówek eduka-
cyjnych i kulturalnych, proboszc-
zowie okolicznych parafii, komen-
dant straży miejskiej, oraz szef rady
miejskiej. Tak duże nagromadzenie
pozytywnej energii moralnej przy-
czyniło się do skutecznego usunię-
cia złej siły z ciągnika. Przyjęto to
oklaskami. - Nasze działania za koń -
czyły się pełnym sukcesem, a na
wszel ki wypadek ciągnik został je sz -
cze pokropiony wodą święconą, a
w jego wnętrzu umieściliśmy ksią -
żeczkę do nabożeństwa oraz grom-
nicę. To powinno zapewnić   bez -
pro blemowe użytkowanie przez na -
stępne lata – opowiada egzorcysta.

Zawistnicy atakują 
działaczy społecznych

Dość duże kontrowersje to wa -
rzyszą ostatnim działaniom Wieczo -
rowego Uniwersytetu Moralności
Ludzkiej. Grupa zrzeszonych w tej
organizacji społeczników od dłuż -
sze go czasu prowadzi działania
edukacyjne i ogólnorozwojowe. -
Pod płaszczykiem wykładów i
wyjazdów badawczych, zrzeszeni w
tej organizacji osobnicy uczestniczą
w wycieczkach i imprezach integra-
cyjnych suto zakrapianych alko-
holem, a wszystko to jest finan-
sowane przez miasto – denerwuje
się Anastazja Płużak z grupy mod-
litewnej Santo Subito. - Nam gmina
odmówiła wsparcia na wyjazd piel-

grzymkowy, tymczasem przedstaw-
iciele WUML otrzymali pokaźne
dotacje, za które zorganizowali np.
spotkanie okolicznościowe w jed-
nym z ekskluzywnych lokali, a także
wycieczkę do Włoch i Hiszpanii.

Także młodsi mieszkańcy ob -
urza ją się, że zamiast imprez mło -
dzie żowych gmina organizuje
potańcówki dla seniorów z WUML.
- To skandal, że 90 proc. środków
dla organizacji społecznych przech-
wytuje ta organizacja. Nam
pozostają przysłowiowe ochłapy  –
żali się Arkadiusz Barabasz z Klubu
Młodego Europejczyka.

Przedstawiciele WUML stanowc-
zo odpierają wszelkie zarzuty. - Lud -
zka zawiść wynika z tego, że
jesteśmy aktywni i prężni oraz że
umie my tworzyć ciekawe projekty –
Wyjaśnia Alina Wziątnicka, koordy-
natorka WUML – Krytycy, zamiast
narzekać, powinni wziąć się do
roboty. 

Przedstawiciele organizacji od -
po wiadają też na konkretne zarzuty.
- Podczas wykładu poświęconego
zagrożeniom związanym z używka-
mi testowaliśmy w praktyce efekty
wpicia alkoholu w czasie rzeczy-
wistym. W ten sposób najlepiej
uświadomić ludziom zagrożenia z
tego wynikające. Piliśmy nie dla
przyjemności, ale ku przestrodze –
wyjaśniła Wziątnicka.

 .) .), /"*(/' -/$./*&/#)! / .-/%,., /"*(/' -/$./*&/#)! / .-/%,.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Grunwald” w Olsztynku

11-015 Olsztynek, ul. Kolejowa 13/1
tel./fax. 089 519 25 47, tel. 089 519 32 47

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: 

Zawarcie umowy na ustanowienie i przeniesienie
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 39
w budynku przy ul. Kolejowej 1 w Olsztynku.

Lokal o pow. użytkowej 50,66 m˛ składa się z 2
pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz przy -
należnej piwnicy o pow. 3,07 m. Cena wywoławcza 106
200,00 zł.

Przetarg odbędzie się 26.06.2018 r. o godz. 17:00
w biurze Spółdzielni przy ul. Kolejowej 13/1 w Olsz-
tynku.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu lub
unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze
Spółdzielni lub tel. 89 519 25 47.

Ryszard Podliński
Prezes Zarządu

250 euro
400 euro

600 euro
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DZIĘKI CI UNIO…
Wraz z wejściem Polski do Unii Europe-

jskiej diametralnie zmieniła się sytuacja pol-
skiego pasażera. Wszyscy jesteśmy objęci roz-
porządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.
ustanawiającego wspólne zasady odszko do -
wania i pomocy dla pasażerów w przypadku
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania
lub dużego opóźnienia lotów, uchylające roz-
porządzenie (EWG) nr 295/91. Bez wątpi-
enia nazwa tego rozporządzenia jest mało
interesująca, ale warto ją znać. Tu bowiem
znajdziemy wszystkie informacje na temat
należnego nam odszkodowania oraz innych
praw. Przepisy te obowiązują zarówno trady-
cyjnych przewoźników (np. LOT ), tanie linie
lotnicze (np. Wizzair), ale także loty czar -
terowe odbywające się w UE lub z UE. Po -
niżej kilka sytuacji, które mogą nas spotkać:

Lot został odwołany
Odwołanie lotu zdarza się dość rzadko,

jeśli jednak nas to spotka możemy wybrać
jedno z dwóch rozwiązań:

zażądać zwrotu pełnej ceny biletu, którą
przewoźnik ma obowiązek zwrócić w terminie
7 dni albo przebukować bilet na inny termin

Dodatkowo przysługuje nam od szko -
dowanie w wysokości: 250 euro – przy
trasach długości do 1.500 km, 400 euro –
przy trasach długości od 1.500 do 3.500 km,
600 euro – przy trasach długości powyżej
3.500 km.

Oczywiście są pewne wyjątki. Nie otrzy-
mamy odszkodowania, gdy: 

- zostaliśmy poinformowani o odwołaniu

co najmniej 2 tygodnie przed planowanym
lotem, 

- zostaliśmy poinformowani o odwołaniu w
okresie od 2 tygodni do 7 dni przed pla no -
wym czasem odlotu i zaoferowano nam zmi-
anę planu podróży, umożliwiającą wylot
najpóźniej 2 godziny przed planowym czasem
odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego
najwyżej 4 godziny po planowym czasie przy-
lotu,

- zostaliśmy poinformowani o odwołaniu w
okresie krótszym niż 7 dni przed planowym
czasem odlotu i zaoferowano nam zmianę
planu podróży, umożliwiającą wylot nie
więcej niż 1 godzinę przed planowym czasem
odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego
najwyżej 2 godziny po planowym czasie przy-
lotu,

- odwołanie jest spowodowane zaistnie-
niem wyjątkowych okoliczności, których nie
można było uniknąć pomimo podjęcia wszel-
kich racjonalnych środków (np. pogoda, w
niektórych sytuacjach awaria samolotu).

Ponadto przewoźnik ma obowiązek za pew -
nić nam bezpłatną opiekę, przez co należy
rozumieć bezpłatne napoje i posiłki w ilości
adekwatnej do czasu oczekiwania, zakwa-
terowanie w hotelu i zapewnienie nam trans-
portu z / do hotelu. Jeśli przewoźnik uchyla
się od swoich obowiązków jest to podstawa
do reklamacji. Należy załączyć do niej ra chu -
nek, np. za posiłek lub nocleg z żądaniem
zwrotu poniesionych kosztów.

Lot został opóźniony
Tutaj najważniejszą kwestią jest czas

opóźnienia. Jeśli lot opóźnia się o:

- 2 godziny na trasach do 1.500 km,
- 3 godziny na trasach powyżej 1.500 km

na lotach wewnątrz UE,
- 3 godziny na trasach od 1.500 do 3.500

km (jeśli lot jest poza UE)
- 4 godziny przy lotach dłuższych niż 3.500

km
mamy prawo do bezpłatnej opieki prze-

woźnika.
Jeśli opóźnienie jest większe niż 5 godzin

mamy prawo odstąpić od umowy z prze-
woźnikiem, zażądać zwrotu pełnej ceny biletu,
jak również prawo do bezpłatnego biletu
lotni czego do punktu startowego naszej po d -
róży.

Overbooking, czyli nie ma dla nas
miejsca w samolocie

Zdarza się, że przewoźnicy sprzedają
więcej biletów niż miejsc w samolocie. Cza-
sem jest to działanie świadome, a czasem nie.
Statystycznie nie wszyscy pasażerowie stawia-
ją się na lot. Aby uniknąć lotu z pustymi miej -
scami sprzedaje się więcej biletów. W takiej
sytuacji przysługują nam te same prawa jak
przy odwołanym locie. 

Problemy z zagubionym lub zniszczonym
bagażem to zupełnie oddzielna i bardziej
skom plikowana sprawa, nie objęta w/w roz-
porządzeniem. Ten temat poruszę w następ-
nym numerze ALBO, które mam nadzieję,
ukaże się jeszcze w wakacje, tak aby mogli
Państwo znać swoje prawa także w tym zakre-
sie. Tymczasem życzę wszystkim Państwu bon
voyage!

adwokat Aleksandra Kwiatkowska-Grajek
www.adwokat-olsztynek.pl

'%#"&! '% $&

LATAJ Z GŁOWĄ, CZYLI KILKA RAD
DLA PODRÓŻUJĄCYCH

W związku z tym, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami to i temat wakacyjny:
PODRÓŻE. Z czym nam się kojarzą podróże? Myślę, że najczęściej z przygodą, wypo-
czynkiem, mile spędzonym czasem. Jednak, jak to w życiu bywa, nawet na wakacjach
może dopaść nas stresująca sytuacja, jak np. odwołany lot, odmowa wpuszczenia na
pokład, czy zgubiony bagaż. Jak sobie radzić w takich sytuacjach?  Najważniejsze to
znać swoje prawa!

Krew pobrano od 25 osób, tj.
od 5 osób więcej niż poprzednio.

Powiększyła się również o
kilkanaście osób liczba członków
naszego Koła HDK.

Tydzień wcześniej, 12 maja
2018 r, nasz klub był współorgani-
zatorem pięknej uroczystości
nadania sztandaru  Szkole Podsta-
wowej im. Erwina Kruka w
Elgnówku, połączonej  z obchoda-
mi setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Zor-

ganizowaliśmy zabezpieczenie
medyczne imprezy, pokazy
udzielania pierwszej pomocy,
akcję promocyjną klubu i hon-
orowego dawstwa krwi.

Spotkała nas również miła

niespodzianka. Z rąk Dyrektora

Oddziału Okręgowego PCK w

Olszt ynie, Pana Andrzeja

Karskiego, otrzymaliśmy jako

Klub „Medal 60-lecia Hon-

orowego Krwiodawstwa PCK”  

W najbliższym czasie planuje-
my zaprezentować się podczas
parady z okazji Dni Olsztynka.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
krwiodawców, aby przyłączyli się
do nas.

Kolejna akcja zaplanowana jest
na 8 września 2018 r , jak zwykle
w Szkole Podstawowej im. Erwina
Kruka w Elgnówku.

Kontakt Piotr Ogonowski tel.
608 61 61 39 

Klub Honorowych Dawców Krwi w Elgnówku

19 maja odbyła się kolejna akcja oddania krwi. Przybyły 34
osoby: nowi młodzi ludzie z Olsztynka i okolic, przedstawiciele
służb mundurowych - straży leśnej, a także wiceburmistrz, Pan
Bogusław Kowalewski.
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Znają się na finansach
Kolejna część mieszkańców

gminy Olsztynek wie już, jak
zarządzać domowymi finansami i
jak założyć elektroniczne konto w
banku. To efekt kursu, który
ukończyli w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Olsztynku.

Kurs był skierowany do osób po
50. roku życia, które dowiedziały

się, między innymi jak racjonalnie
planować wydatki, w jaki sposób
bezpiecznie robić zakupy przez
internet, jak posługiwać się e-kon-
tem i na co zwrócić uwagę biorąc
kredyt lub decydując się na założe-
nie lokaty.

Kurs zakończył się wręczaniem
certyfikatów przez zastępcę Bur-
mistrza Olsztynka Bogusława
Kowalewskiego. 

Biblioteka zrealizowała szkolenie
dzięki udziałowi w piątej edycji pro-
jektu „O finansach w bibliotece”,
prowadzonej przez Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informa-
cyjnego. Projekt był realizowany z
Narodowym Bankiem Polskim w
ramach programu edukacji eko-
nomicznej.

Czy życie można 
odbudować?

8 czerwca po raz kolejny
mieliśmy przyjemność gościć u nas
Pana Zbigniewa Pawlaka –
podróżnika, znawcę kultury
Wschodu i wykładowcę uniwer-
syteckiego.

Pan Zbyszek podczas wcześ niej -
szych spotkań przybliżał nam Azję
Środkową. W bardzo ciekawy
sposób opowiadał o ludziach, ich
życiu i dniu codziennym.

Tym razem opowiedział o
Nepalu i oczywiście było bardzo
interesująco. Swoją opowieścią oraz
pięknymi fotografiami przeniósł nas,
mieszkańców małego europejskiego
miasteczka, w daleki, egzotyczny
kraj. Kraj, niestety, dotknięty ogrom-
nym kataklizmem. Pan Zbyszek
podzieli ł  się z nami osobistymi
przeżyciami z  trzęsienia ziemi w
Nepalu z 2015. Uczestniczył tam
jako wolontariusz w akcji humani-
tarnej pn. "Ej, odbudujmy Nepal". 

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

Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich lu -
dzi będących w zasięgu naszej gazety „Albo”, od
dzie ciaków do „próchniaków, wapniaków, grzybów,
zgredów” itd. Itp., dziewczynek i chłopców.

Porzućmy impas życiowy i powalczmy o impas
bry dżowy. Zainspirowany anonsem zamieszczonym
na stronie internetowej naszej olsztyneckiej bibliote-
ki , promującym utworzenie sekcji brydżowej natych-
miast przedzwoniłem. Rozmawiałem z bardzo miłym
i szczerze zaangażowanym panem (danych nie poda-
ję – RODO) i … na tym poletku kultury  na sza pasja
„buksuje”, pozostając w impasie niemożności. 

Będąc z natury uparciuchem popędziłem w te
pędy do pani dyrektor diblioteki Aliny Wołod-
kiewicz. Przyjęła mnie pani wyjątkowo miła, z tą

czułą iskrą empatii do inicjatywy klubu brydżowego.
– A, jakby tak napisać w naszej sprawie do gaze-

ty, pani dyrektor? – zaproponowałem. 
W krótkich żarliwych słowach p. dyrektor zapro-

ponowała pośrednictwo – Proszę przynieść do mnie
to, co pan napisze i zobaczymy, co da się z tym zro-
bić. – OK – zakrzyknąłem entuzjastycznie, przeko-
nany, że sprawa jest już załatwiona. 

Ostatni raz grałem w brydża 58 lat temu. Dzisiaj
szukam zakręconych, uzależnionych wariatów, inte -
lektualnie i osobowościowo oddanych grze w bry-
dża. Ludzi kochających towarzystwo i ten upajający
mistyczny nastrój emanujący z „zielonego stolika”. 

Panie i Panowie, przestańcie żyć w impasie, tylko
weźcie się za impas. Ci, którzy wiedzą o czym mówię

to są właśnie brydżyści. Tak więc wyzywam Was do
walki o dzielni i nieustraszeni. Zasiądźmy za sto-
likiem, a życie wróci do sensu życia, bo znam, oj
znam takich, którzy u progu siedemdziesiątki i młod-
si coraz częściej kwitują swoje potknięcia życiowe –
ŻYCIE nie ma sensu! Przepraszam za mocne słowo,
ale to kalectwo od czapy. Zasiądź z fajnymi ludźmi
za stolikiem, a czas cofnie się o cały wiek i już jako
młodzi, odrobinę rozkapryszeni zaczniemy żyć i
grać, jak za dawnych młodzieńczych lat. 

Niech żyje szlem bez atu! Powodzenia. Pozdraw-
ia ten, co chce zwalczyć impas życiowy impasem
brydżowym. Lepiej w brydża grać niż ćpać i chl…
przepraszam, w gardło lać. Czekam na zgłoszenia. 

Tadek z WM
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12 maja - Ostatni, przeniesiony z powodu pogody, akcent Olszty-
neckiej Majówki to koncert ćwiczących w MDK zespołów muzycznych.
Wystąpiły: Szarlotka, Whiplash, Budyń, Padaczki, Rock Party, Dia-
monds, Miau i jedna „sierota”, tzn. jeszcze bez nazwy.

13 maja – Świetna wiadomość! Streetflow Dance Crew na Między-
narodowym Turnieju Tańca w Ostródzie zajął I miejsce! W czołówce
znalazły się też nasze solistki Julia Manków i Kinga Lewandowska!!!.
To słodki owoc ciężkiej pracy instruktora, zespołu, solistów przy
ogrom nym wsparciu rodziców. Gratulujemy!

18 maja – W dorocznym Przeglądzie Teatrów Szkolnych „Arlekin”
rywalizowały ze sobą teatrzyki ze szkół podstawowych. I miejsce Teatr
Pierwsze Kroki, II miejsce grupa ART TEAM i miejsce III grupa
CENTO i grupa HUMOREK. Gratulujemy!

20 maja – Kino Grunwald. Bawiła i uczyła najmłodszych grupa
teatralna ze Słupska w przedstawieniu „Zajęcza Chatka”

25 maja. Na co dzień uczy się w MDK ok. 20-ki gitarzystów, z
przewagą gitarzystek. Występują w lokalnych imprezach i konkursach.
Tym razem popis większości uczestników był z okazji Dnia Matki.

26 maja –Zespół taneczny Streetflow Dance Crew reprezentował
artystycznie Olsztynek na Festiwalu Cittaslow w Lidzbarku Welskim.
Więcej o imprezie na str.3.

27 maja -W Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej w
Polkowicach pani Barbara Łukaszewicz zdobyła nagrodę w kat.
seniorzy, a praca 6-letniej Justyny Petryny została zakwalifikowana na
ogólnopolską wystawę. To duży sukces MDK i instruktora, Kamili
Kupiec.

2 czerwca - Dziewczęta ze Studia Wokalnego Pani Marii reprezen-
towały MDK w II przeglądzie Pieśni Maryjnych. Kornelia Zych zajęła  I
miejsce, Wiktoria Jurak zajęła I miejsce w grupie starszej, Kasia
Kozłowska zajęła II miejsce w grupie starszej i  Emilka Kozłowska - III
miejsce.

3 Czerwca – Kolejny koncert naszych zespołów muzycznych, tym
razem w kinie „Grunwald” i  z przewagą grup perkusyjnych. Wystą pi -
ły: perkusyjne – Padaczki, Drum Boys, Choco Girls, Black Girls, Back
Girls, 4-Pau i wokalno instrumentalne – Whiplash, Rock Party, Dia-
monds i  Miau.

3 czerwca. Nasza żeńska ekipa k-o zapewniła program rozrywkowy
z okazji Dnia Dziecka w Lichtajnach.

6 czerwca – Tradycyjnie wsparliśmy artystycznie i  technicznie fes-
tyn Gimnazjum nr1. im. Noblistów Polskich z okazji Dnia Dziecka.
Wystąpiły pary tańca towarzyskiego, perkusiści i zespoły rockowe –
Padaczki, Whiplash i Diamonds.

9 czerwca – Po raz kolejny już „zrobiliśmy” imprezę – festyn rodzin-
ny Osiedla Kormoran w Olsztynie, tzn. program rozrywkowy, występy
i technikę sceniczną.

9 czerwca – Tancerki ze Streetflow Dance Crew zajęły V m w
Pucharze Krainy 1000 Jezior w Olsztynie. 

– Perkusyjne „Padaczki” zagrały na festynie rodzinnym w jednej ze
szkół podstawowych w Olsztynie

- Gitarowy duet Weronika Wilmańska – Kuba Kanecki zdobył
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym „Gra Gitara” w
Olsztynie.

- Zespół „Solid Rock” wystąpił w Latonicach.
15 czerwca – Zespół Solid Rock zagrał koncert w Łodzi.
16 czerwca – „Szarlotka” wystąpiła na festynie szkolnym w Stawi -

gu dzie, a kapela „Śparogi” w Ławicach k. Iławy.
17 czerwca - Kolejny występ „Szarlotki”, tym razem na festynie w

Nidzicy.

)'&%#$" ! ) (

Solid Rock  w Łodzi

Whiplash w SP nr 1

ART TEAM z Olsztynka
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Roz wią za nia pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych do 20 lipca pod ad re sem re dak cji. Spoś ród pra wid ło wych roz wią zań wy lo su je my nagrodę -

obiad dla 2 osób w Restauracji Ratuszowa . Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki nr 241 było hasło: "Kobieta zawsze dopnie swego”, nagrodę wylo-

sował Mirosław M. z Królikowa.

Krzyżówka sponsorowana 
przez restaurację:

KRZYŻÓWKA NR 242
Poziomo: 2) lubi granie, 5) rów

bez wody, 9) do picia po piłce,
10) ma swoją cenę, 11) szata pas -
te rza, 12) wolnomyśliciel, 13) w pu -
łapce, 14) koniec szansy, 15) znisz -
czył uprawy w Belgradzie, 16) zuch -
wałość charakteryzatora, 18) częs to
na sygnale, 19) układy w wojsku,
21) wino marynarzy, 23) do pod-
jęcia odpowiednie, 24) sprawca
dramatu, 25) za murem, 26) wad -
liwy barak, 27) broń gajowego

Pionowo:  1)  zdobywa s ię  je
przegrywając, 2) uraz z matury,
3) orze rolę z aktorem, 4) anar-
chia na dworcu, 6) stary z brodą,
7 )  pe t  pe t ,  8 )  z  premią  za
ucieczkę, 16) obije ci siedzenie,
17) znalazł chleb przy wejściu,
19) żona, 20) zmaltretowane raki,
22) marny widok
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